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1

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

2

quatorze horas e vinte e sete minutos, na sala 306, na segunda torre do Bloco

3

A da 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

quinta reunião ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e

6

Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida

7

pelo presidente deste Conselho o professor Valdecir Marvulle, com a presença

8

professora Cristiane Otero Reis Salum e do seu suplente o professor Yossi

9

Zana, do professor Cristian Favio Coletti, do professor Rafael Ribeiro Dias

10

Vilela de Oliveira, do professor Gustavo Sousa Pavani, do professor Igor Leite

11

Freire, da professora Ilma Aparecida Marques Silva, do professor Marcelo

12

Zanchetta do Nascimento, do professor Márcio Fabiano da Silva, do professor

13

Rodney Carlos Bassanezi, representantes dos servidores docentes deste

14

Centro; das representantes dos servidores técnico-administrativos deste Centro

15

a servidora Quélita Lidaiana Souza e a servidora Elaine Konno Rocha; dos

16

representantes dos discentes de graduação o discente Filipe Biason Mussini e

17

o discente Rogério Teixeira Calvacante. Ausência injustificada do professor

18

Roldão da Rocha Júnior e da sua suplente a professora Zhanna Gennedyevna

19

Kuznetsova, representantes dos servidores docentes deste Centro; do

20

professor Daniel Carneiro Carrettiero e do seu suplente Renato Rodrigues

21

Kinouchi, representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas

22

(CCNH); do professor Daniel Zanetti de Florio e do seu suplente o professor

23

Humberto Nayouki Yoshimura, representantes docentes do Centro de

24

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Antes do início

25

da reunião ordinária foi realizada consulta ao Colégio Eleitoral para elaboração

26

da lista tríplice do cargo de Vice-Diretor a ser enviada ao Reitor. O Colégio

27

Eleitoral foi presidido pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz. Após

28

consulta, foram escolhidos por unanimidade: o candidato Edson Pinheiro

29

Pimentel para ser o primeiro classificado e o candidato Guiou Kobayashi para

30

ser o segundo classificado. Desta forma o terceiro classificado foi o candidato

2

1

Rogério Perino de Oliveira Neves. Após o término da consulta iniciaram-se os

2

informes. O professor Valdecir Marvulle informou que levou para a reunião da

3

Comissão de Vagas as mudanças sugeridas anteriormente pelos Conselheiros

4

em relação ao edital de concurso docente, mas que as mesmas não foram

5

aprovadas pelos demais membros da Comissão. Os professores Rodney

6

Carlos Bassanezi e Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira apresentaram uma

7

proposta na forma de tabela de pontuação para atividades didáticas dos

8

docentes que poderia ser utilizada na atribuição didática. Houve pequena

9

discussão a respeito do assunto, ao que o professor Valdecir Marvulle sugeriu

10

que essa discussão fosse interrompida e retomada quando o item sobre

11

alocação didática fosse retomado. A professora Cristiane Otero Reis Salum

12

informou que a Comissão do Regimento consultou o Procurador, Doutor

13

Reginaldo Fracasso, que esclareceu que a atribuição da Comissão seria a de

14

elaborar somente o regimento do Conselho de Centro, pois não está previsto

15

no Regimento Geral da Universidade que os Centros tenham regimento

16

próprio. O professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira informou que o

17

Magnífico Reitor, professor Hélio Waldman, se dispôs a visitar os Conselhos de

18

Centro da Universidade e solicitou que o Conselho fizesse um convite ao

19

Magnífico Reitor, o que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais

20

nenhuma informe iniciou-se a discussão do primeiro item constante da pauta:

21

Proposta de recomposição do Conselho do CMCC. Item relatado pelo

22

professor Yossi Zana. Após deliberação a proposta de representação do

23

Conselho com dez docentes, dois técnicos administrativos e dois discentes de

24

graduação e dois discentes de pós-graduação obteve a maioria dos votos e foi

25

aprovada. Designação da Comissão Eleitoral para eleição da próxima

26

legislatura do Conselho do CMCC. Item relatado pelo professor Valdecir

27

Marvulle. A sugestão do Diretor do Centro de que a Comissão Eleitoral seja

28

composta por três docentes, dois técnicos administrativos e um discente de

29

graduação e um discente de pós-graduação foi aprovada por unanimidade. O

30

Conselho também aprovou que a indicação dos componentes da Comissão

31

seja feita pelo Diretor do Centro. Aprovação do relatório final de estágio

32

probatório do professor Cláudio Nogueira de Menezes. Aprovado por

33

unanimidade, com uma abstenção. Aprovação do relatório da comissão de

3

1

avaliação do processo de redistribuição do professor Hiraldo Serra. Aprovado

2

por unanimidade. Aprovação da proposta de layout para os laboratórios do 6º

3

andar da torre dois do Bloco A. Aprovado por unanimidade. Aprovação da

4

proposta de atribuição didática. Item relatado pelo professor Francisco de Assis

5

Zampirolli. Após discussão entre os Conselheiros, foram feitas diversas

6

sugestões na minuta de resolução apresentada pelo professor, as quais serão

7

estudadas. Foi acatada a sugestão do professor Valdecir Marvulle para que a

8

resolução seja novamente submetida na próxima reunião do Conselho. Ata da

9

11ª sessão ordinária de 2010, realizada em 08 de dezembro de 2010.

10

Aprovada por unanimidade. Nada havendo mais para tratar, o presidente

11

encerrou a sessão às dezessete horas e trinta e cinco minutos, da qual, para

12

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

13

a presente Ata.

14
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