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ATA Nº 04/2011

1

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze

2

horas e doze minutos, na sala 311, na primeira torre do Bloco A da Universidade

3

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados número cinco mil e um,

4

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a primeira reunião extraordinária

5

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

6

Universidade, previamente convocada e presidida pelo presidente deste Conselho de

7

Centro o professor Valdecir Marvulle, com a presença do vice-presidente pro tempore

8

deste Centro o professor Edson Pinheiro Pimentel, da professora Cristiane Otero Reis

9

Salum, do professor Cristian Favio Coletti, do professor Francisco de Assis Zampirolli,

10

do professor Igor Leite Freire e do seu suplente o professor João Paulo Gois, da

11

professora Ilma Aparecida Marques Silva, do professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki, do

12

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

13

representantes dos servidores docentes deste Centro; da servidora Elaine Konno

14

Rocha e da servidora Quélita Lidaiana Souza, representantes dos servidores técnico-

15

administrativos deste Centro; do discente de graduação Rogério Teixeira Calvacante e

16

do discente Filipe Biason Mussini, representantes discentes de graduação. Ausências

17

justificadas do professor Daniel Zanetti de Florio e do seu suplente o professor

18

Humberto Nayouki Yoshimura, representantes docentes do Centro de Engenharia,

19

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Ausência injustificada do professor

20

Gustavo Sousa Pavani e do seu suplente o professor Ercílio Carvalho da Silva, do

21

professor Eduardo Gueron e do seu suplente o professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de

22

Oliveira, do professor Rodney Carlos Bassanezi e do seu suplente o professor Edson

23

Alex Arrazola Iriarte, representantes dos servidores docentes deste Centro; do

24

professor Daniel Carneiro Carrettiero e do seu suplente Renato Rodrigues Kinouchi,

25

representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). O

26

professor Valdecir Marvulle solicitou a inversão da pauta. Aprovado por unanimidade.

27

Como não houve nenhum informe, iniciou-se de imediato a discussão sobre o primeiro

28

item constante da pauta: Composição da Comissão Eleitoral para provimento do cargo

29

de vice-diretor do CMCC. O professor Valdecir Marvulle indicou os seguintes membros

30

para composição da Comissão Eleitoral: os professores Ruth Ferreira Santos

31

Galduroz, Elizabeth Teodorov e Alessandro Jacques Ribeiro; as servidoras Elaine

32

Konno Rocha e Patrícia Dias dos Santos; e os alunos Filipe Biason Mussini da

33

graduação e Benedito Abreu da pós-graduação para comporem a comissão eleitoral,

2

1

sob a presidência da primeira. O professor Valdecir Marvulle informou que o

2

calendário da consulta eleitoral será definido após o fim do recesso do primeiro

3

quadrimestre. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se para o

4

próximo assunto da pauta: Parecer da Comissão para estudo e apresentação de uma

5

proposta de regras relativas à dispensa de atribuição didática para os docentes do

6

CMCC ocupantes de cargos. Item relatado pelo professor Yossi Zana. Ele iniciou a

7

relatoria informando que essa Comissão foi formada professores Rafael de Mattos

8

Grisi (Presidente), Ilma Aparecida Marques, João Paulo Gois, Luiz Carlos Rozante,

9

Yossi Zana e Elizabeth Teodorov. O professor Yossi Zana apresentou um estudo feito

10

pela Comissão sobre as dispensas de atribuição didática em curso no CMCC em que

11

cada dispensa total de atribuição didática representava um aumento de zero vírgula

12

dois créditos por docente do Centro. O professor Yossi Zana também apresentou uma

13

simulação feita pela Comissão seguindo a tabela de dispensa de atribuição didática da

14

Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, em que o aumento de carga

15

didática resultante da dispensa de carga didática aos ocupantes de cargos é

16

distribuído igualmente entre todos os outros docentes da UFABC, ao contrário do que

17

ocorre atualmente, pois as dispensas concedidas atualmente pelo Conselho de Centro

18

oneram os docentes do Centro. A proposta da Comissão foi feita em duas etapas: (i)

19

revogar todas as dispensas concedidas atualmente para ocupantes em cargos e

20

funções pelo Conselho de Centro e (ii) referendar e respeitar todas as licenças

21

referendadas pela Resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa - Consepe aprovada

22

no dia quinze de março de dois mil e onze. O professor Yossi Zana informou que a

23

Comissão entende que o Conselho pode rever dispensas para cargos que não estão

24

contemplados pela Resolução trinta e sete do Conselho Universitário - Consuni, bem

25

como aumentar ou diminuir as dispensas. Terminada a apresentação das propostas

26

da Comissão pelo relator, iniciou-se pequena discussão entre os Conselheiros. O

27

professor Valdecir Marvulle esclareceu que em sua opinião ocupantes de cargos de

28

direção de Centro e Pró-Reitorias devido às exigências dos cargos deveriam ter

29

dispensa integral de carga didática ao que o professor Yossi Zana respondeu que

30

diversos docentes ocupantes destes cargos ministram aula e fazem pesquisa, sendo

31

que segundo pela Resolução trinta e sete do Consuni estes docentes devem ministrar

32

somente dois créditos por quadrimestre, o que ele não considera excessivo. O

33

professor Valdecir Marvulle colocou em votação a primeira parte da proposta que trata

34

da revogação de todas as dispensas de carga didática aprovadas por este Centro.

35

Aprovado por ampla maioria, com quatro abstenções. O professor Valdecir Marvulle

36

colocou em votação a segunda parte da proposta que diz que deverão ser respeitadas

37

todas as dispensas consideradas pela Resolução Consepe aprovada no dia quinze de

3

1

março de dois mil e onze. Aprovado por ampla maioria, com quatro abstenções. Após

2

isso, o professor Valdecir Marvulle apresentou uma proposta: conceder dispensa de

3

atribuição didática para a Coordenadora da Universidade Aberta do Brasil e para

4

Coordenadores de Curso de Especialização, enquanto estes casos não forem

5

analisados pela CPPD. O professor Márcio Fabiano da Silva lembrou que também não

6

há dispensa de atribuição didática para o cargo ocupado atualmente pelo professor

7

André Guilherme Ribeiro Balan, ao que o professor Valdecir Marvulle respondeu que

8

ele está trazendo ao Conselho os casos que chegaram ao seu conhecimento. O

9

professor Cristian Favio Coletti perguntou se o Conselho já pode discutir isso sendo

10

que no documento apresentado pela Comissão havia uma terceira proposta de que o

11

Conselho poderia conceder dispensas que ele considerasse pertinentes, ao que o

12

professor Valdecir Marvulle respondeu que no seu entendimento este item já havia

13

sido aprovado automaticamente, uma vez que as duas propostas foram aprovadas. O

14

professor Valdecir Marvulle abriu a palavra para que os Conselheiros fizessem

15

propostas de cargos que poderiam ser contemplados com dispensa de carga didática.

16

Houve pequena discussão sobre a dispensa de carga didática para docentes que

17

exercem voluntariamente cargos externos ao Centro, mas que recebem remuneração,

18

tais como funções gratificadas e cargos em comissão. Os integrantes da Comissão

19

Ilma Aparecida Marques Silva e Yossi Zana disseram que no seu entendimento

20

deveria ser feito um levantamento destes cargos e levados à apreciação do Consuni,

21

uma vez que eles são externos ao Centro. O professor Igor Leite Freire sugeriu que

22

seja feito um levantamento de todos os cargos que são passíveis de dispensa de

23

atribuição didática e que os mesmos sejam encaminhados ao Conselho, para que o

24

Conselho remeta esta relação para os Conselhos Superiores e eles decidam se os

25

cargos serão incluídos ou não na resolução do Consuni. O professor Valdecir irá

26

encaminhar ao Consuni uma tabela de cargos passíveis de dispensa de atribuição

27

didática, em que constarão os cargos de Coordenador da Universidade Aberta do

28

Brasil, Coordenador de Desenvolvimento do Núcleo de Tecnologia da Informação,

29

Coordenação de Cursos de Especialização, Assessor de Relações Internacionais e

30

Coordenadores de Núcleo. Pedidos de inclusão de outros cargos deverão ser

31

encaminhados ao professor Valdecir Marvulle até o dia vinte de maio de dois mil e

32

onze. Finalizadas as discussões sobre este assunto, passou-se para o próximo item

33

da pauta: Proposta de Recomposição do Conselho do CMCC. O professor Yossi Zana

34

relatou este item. Segundo resolução vinte três do Consuni, a composição mínima do

35

conselho é de treze titulares, sendo dez docentes (diretor, vice-diretor, seis docentes

36

do Centro e dois docentes dos demais Centros), um técnico-administrativo, um

37

discente de graduação e um discente de pós-graduação. A composição atual do

4

1

Centro é de vinte e dois docentes, sendo dezesseis docentes (diretor, vice-diretor,

2

doze docentes do Centro e dois docentes dos demais Centros), dois técnico-

3

administrativos, dois discentes de graduação e dois discentes de pós-graduação.

4

Segundo a opinião do professor Yossi Zana, há um número excessivo de

5

Conselheiros, o que pode comprometer a qualidade da representação. O professor

6

Yossi apontou como vantagens em reduzir o número de Conselheiros a melhor

7

representatividade das categorias, uma vez que com menos conselheiros fica mais

8

fácil atribuir responsabilidades; redução de tempo da decisão e aprofundamento das

9

discussões e redução da carga administrativa. O professor Yossi Zana sugeriu

10

também que poderia ser reduzido o número de titulares, mas aumentado o número de

11

suplentes. Houve pequena discussão sobre os argumentos apresentados pelo

12

professor Yossi Zana para redução do número de representantes. O professor

13

Valdecir Marvulle fez uma proposta de que respeitando a proporção mínima de setenta

14

por cento de docentes e para preservar o número mínimo de dois técnico-

15

administrativos, dois discentes de graduação e dois discentes de pós-graduação o

16

número total de representantes docentes terá de ser a partir de vinte. Houve intensa

17

discussão entre os Conselheiros sobre as vantagens e desvantagens de se reduzir o

18

número de representantes. O professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki propôs que as

19

propostas apresentadas pelo professor Yossi Zana e pelo professor Valdecir Marvulle

20

sejam amadurecidas e apresentadas na próxima reunião ordinária do Conselho do

21

mês de maio, a qual foi aceita pelo professor Valdecir Marvulle e colocada em

22

votação. Aprovada por unanimidade. Cobrança de prazos e acompanhamento, junto

23

ao NTI e à Prefeitura Universitária, da instalação e correto funcionamento dos

24

sistemas de telefonia e internet no Bloco A. O professor Valdecir Marvulle informou

25

que enviou uma Comunicação Interna à Reitoria pedindo providências a respeito do

26

atraso da instalação dos sistemas de telefonia e Internet do Bloco A e esclareceu

27

dúvidas dos Conselheiros a respeito do assunto. Ele informou que aguarda uma

28

resposta oficial por parte da Reitoria. O professor Valdecir Marvulle relatou conversas

29

que manteve com o Vice-Reitor, professor Gustavo Dalpian e com o professor Carlos

30

Alberto Kamienski a respeito da instalação do cabeamento. Houve relatos dos

31

Conselheiros a respeito das dificuldades de trabalho encontradas pela falta do

32

fornecimento dos serviços de telefonia e Internet. O professor Valdecir Marvulle propôs

33

que seja criada uma lista de tarefas que os docentes não conseguem realizar sem o

34

uso da Internet e que os mesmos deixem de realizá-las enquanto o serviço não for

35

disponibilizado. O professor Valdecir Marvulle irá comunicar formalmente ao Pró-Reitor

36

de Graduação e à Reitoria que algumas das tarefas que não serão realizadas

37

envolvem o lançamento de notas, o uso de alguns laboratórios didáticos e disciplinas

5

1

que envolvem discussão em grupo. O professor Valdecir Marvulle colocou em votação

2

a proposta do Conselho de Centro que libera todos os docentes do Centro de

3

atividades que demandem o uso de Internet. Aprovado por unanimidade. Nada

4

havendo mais para tratar, o presidente encerrou a sessão às dezesseis horas e

5

quarenta e três minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária

6

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.
Patrícia Dias dos Santos
Secretária Executiva
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição

