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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Secretaria-Geral 
Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

 
Sinopse III sessão ordinária/ConsUni 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta das continuações da III 
sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), realizada nos dias 17 de outubro e 19 de 
novembro de 2013,  a partir das  14h, na sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
� Em atendimento ao disposto no anexo da Resolução ConsUni nº 125, que estabelece normas 

gerais para a realização de pesquisa de opinião durante as eleições para reitor e vice-reitor 
foram indicados pelo ConsUni os seguintes nomes para compor a comissão responsável pela 
organização da pesquisa de opinião: 
 
Antônio Álvaro Ranha Neves – representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
(CCNH) indicado pelo ConsUni; 
 
Leandro Evangelista Dias – representante discente da graduação indicado pelo ConsUni; 
 
Roberta Kelly Amorim – representante dos técnicos administrativos indicada pelo ConsUni; 
 
Vitor Rafael Moura – representante discente da pós-graduação indicado pelo ConsUni; 
 
Acordou-se que as demais indicações serão encaminhadas por e-mail à Secretaria-Geral. 

 
 

Ordem do dia 
 
 
1. Aprovação das minutas de resoluções de criação dos novos Núcleos Estratégicos da UFABC. 

Diversos conselheiros apresentaram questionamentos quanto à falta de documentos que 
embasassem o debate. Propôs-se a retirada do item da pauta até que o Conselho pudesse 
analisar melhor os documentos. Após votação, os conselheiros optaram pela manutenção da 
discussão do item. Foram elencadas e acatadas as seguintes propostas para todas as 
resoluções: 1) Atrelamento das propostas ao cumprimento de seus projetos, sendo que essas 
serão às resoluções como anexos; 2) inclusão de “ouvidos os docentes” no § 1º do art. 3º; e 3) 
referência à Resolução ConsUni nº 104 no § 2º do art. 3º. Passou-se, então, à discussão de 
cada resolução, especificamente.  Núcleo de Universos Virtuais, Entretenimento e Mobilidade 
(NUVEM): Aprovado com 4 abstenções. Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia (NBB): 
acatadas as propostas de alteração, o item foi aprovado com 2 abstenções. Núcleo de Estudos 
Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade (NEEDDS): aprovado 
com 1 abstenção. Extensão do Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos (NCSC) por mais 
três anos: aprovado com 2 votos contrários e 2 abstenções. Extensão do Núcleo de Ciência, 
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Tecnologia e Sociedade (NCTS) por mais três anos: aprovado com 2 votos contrários e 2 
abstenções. 
 
  

2. Homologação do Ato Decisório nº 75, que autorizou o afastamento do país, com ônus para a 
UFABC, do professor Helio Waldman, reitor, no período de 07 a 13 de setembro de 2013, 
incluindo trânsito, para visita à “Blekinge Institute of Technology”, em Estocolmo, Suécia. 
Professor Gustavo Dalpian explicou a motivação da viagem, posicionando-se favorável à 
homologação do Ato.  Não houve discussão. Aprovado com 1 abstenção. 

 
3. Redistribuição de docentes, em concordância com o Art. 1º, inciso II, da Resolução ConsUni 

nº 19 que atribui à Comissão de Vagas de Concursos para Docentes: “Propor a 
redistribuição de docentes de outras IFES” do professor Marcus Antônio Marrocos 
Mendonça. Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710761A4  
Professor Valdecir Marvulle informou que o docente já fora aprovado em concurso público 
realizado pela UFABC, o que o permitiu solicitar a redistribuição automaticamente, de acordo 
com a Resolução ConCMCC 08/2012 que estabelece que “um docente de outra Instituição 
Federal de Ensino Superior (IFES), aprovado em concurso público no CMCC, que solicite 
redistribuição ao Centro, terá seu pedido deferido”. Abertas as discussões, houve comentários 
acerca do currículo Lattes do docente. Findos os esclarecimentos, encaminhou-se a proposta 
para votação. Aprovada com 4 abstenções.  
 
 

Expediente 
 
 
1. Minuta de Resolução que estabelece e normatiza o domicílio acadêmico para atuação dos 

docentes da UFABC. 

Professor Waldman relembrou que este assunto constava no Expediente da II sessão ordinária 
de 2013. Explicou que, o documento contara com apenas uma alteração, sugerida por 
professor Arnaldo: no artigo 6º, fora incluído um parágrafo 3º, com a seguinte redação: “o 
câmpus definido como domicílio acadêmico vinculado ao docente deverá ser priorizado nas 
suas alocações didáticas”. Destacou que a não tomada de decisão, agravaria o problema, pois 
há 240 vagas de docentes a serem preenchidas, mas afirmou entender a complexidade do 
assunto. Lembrou que, na última sessão, professor Guiou entregou um documento com 
algumas observações. Após apresentação do documento pelo Conselheiro, abriu-se para 
discussões. Diversos Conselheiros teceram comentários e apresentaram sugestões: 1) expôs-se 
que a discussão acerca da questão multicâmpus fosse retirada do ConsUni e retomada pela 
comunidade; 2) solicitou-se verificar a questão do transporte entre os câmpus junto às 
Prefeituras das cidades em que estão inseridos; 3) foi destacado que a Prefeitura Universitária 
(PU) não possui condições de realizar o que está disposto nos Art. 3º e 4º; 4) explicitou-se que 
o problema do domicílio acadêmico não envolve somente a existência de espaço físico, mas 
refere-se ao projeto pedagógico da universidade, ao qual prevê caráter interdisciplinar entre os 
câmpus e, deste modo, o Art. 4º deve ser modificado; 5) afirmou-se que o estabelecimento do 
número de domicílios acadêmicos em determinado câmpus deva ser um trabalho conjunto 
entre Centros, Reitoria, e Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
(ProPlaDi); 6) Propôs-se que a Reitoria ou outro órgão por ela indicado reúna-se com a 
Associação dos Docentes, com o intuito de elaborarem conjuntamente um documento mais 
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satisfatório; 7) sugeriu-se a realização de consulta ao professor Armando Caputi, a fim de se 
averiguar a possibilidade de realização de um debate sobre o assunto, com a presença da 
Consultoria Jurídica da Associação dos Docentes e dos membros do ConsUni; 8) expôs-se 
que a questão da atribuição didática deve ser discutida, porém, cabe aos Centros determinar a 
quantidade de professores necessários em cada câmpus; 9) recomendou-se que a redação de 
alguns artigos se torne mais clara. Após apresentação de comentários e sugestões, professor 
Waldman, acatando sugestões, comunicou a retirada do assunto de pauta. Afirmou, no 
entanto, que a Reitoria iniciará uma discussão com o professor Armando Caputi, 
representante da Associação dos Docentes. O assunto retornará à pauta em momento 
oportuno. 

 
 
� Considerando o avançado das horas, acordou-se que as discussões dos itens do Expediente 

ocorrerão na próxima reunião ordinária.  
 
 
Continuação: 19 de novembro de 2013 
 
� Professor Gustavo Martini Dalpian passou a palavra à Ana Crivelari, presidente da 

Comissão Organizadora, responsável pela realização da pesquisa de opinião para escolha de 
novo reitor e vice-reitor, que fez apelo aos Conselheiros, representantes docentes, técnicos 
administrativos e discentes, bem como diretores de Centro e pró-reitores para que todos 
colaborassem na indicação de representantes das três categorias para trabalhar na 
organização pesquisa. Relatou que vem encontrando dificuldades, especialmente da 
categoria docente para compor a equipe voluntária que atuará como mesários nos dois dias 
da pesquisa.  

 
Expediente 

2. Regimento do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição. 

Professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou os destaques apontados pelo parecer da 
Procuradoria Jurídica, os quais foram incorporados ao documento encaminhado aos 
Conselheiros. Após esclarecimentos acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da 
próxima sessão. 
 
  

2. Alteração das Resoluções que criaram as Engenharias no câmpus São Bernardo do Campo. 
Professor Gilberto Martins relatou o histórico das discussões acerca da alteração das 
Resoluções ConsUni nº 76, 77 e 78 de 2011, que criaram os cursos de Engenharia 
Aeroespacial, Biomédica e de Gestão no câmpus de São Bernardo do Campo. Esclareceu que 
tais discussões centralizaram-se em dois possíveis cenários: 1) transferências dos cursos do 
câmpus Santo André para o câmpus São Bernardo do Campo; 2) extinção dos cursos do 
câmpus Santo André e abertura de novos cursos no câmpus São Bernardo do Campo; 
enumerando as vantagens e desvantagens de cada situação. Informou que as reflexões 
demonstraram mais viabilidade para o primeiro cenário. Após a apresentação, alguns 
Conselheiros realizaram questionamentos quanto aos aspectos que culminaram na decisão da 
alteração dos referidos cursos e ao impacto na carga didática dos docentes que tal alteração 
acarretará. Apresentados os devidos esclarecimentos, acordou-se que o assunto retornará na 
Ordem do Dia para a próxima reunião.  
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4. Minuta de Resolução que aprova a Política de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia da UFABC. 

Professor Humberto Yoshimura expôs sua relatoria, apresentando o objetivo fundamental da 
minuta: regulamentar a posse, a distribuição e a comercialização de direitos da propriedade 
intelectual no âmbito da UFABC. Explicou que, considerando a característica normativa da 
minuta, optou-se por uma redação geral e sucinta, contemplando: 1) Aplicação e Abrangência 
da Política; 2) Propriedade Intelectual; 3) Comercialização; 4) Distribuição da Receita; e 5) 
Conflito de Interesse e Compromisso. Após a apresentação, diversos Conselheiros realizaram 
questionamentos acerca de patentes para áreas específicas, dos trabalhos desenvolvidos por 
discentes e das pretensões da UFABC para a criação de tal resolução. Apresentados os 
devidos esclarecimentos, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima 
sessão.  

 
 
5. Edital para abertura de concurso público para provimento de cargo isolado de professor 

titular-livre do Magistério Superior. 
Professor Marcos Duarte explicou que a proposta surgira no ano de 2012, após uma demanda 
da Reitoria, que criara um Grupo de Trabalho para refinar o antigo edital para provimento de 
cargo isolado de professor titular-livre, considerado pouco seletivo e demasiado genérico 
pelos membros das bancas avaliadoras. Ainda, informou que, nesta nova versão, buscou-se 
adequar o edital à Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Finalizada a apresentação, alguns 
Conselheiros teceram comentários acerca dos critérios de avaliação elencados no documento e 
apontaram algumas correções de redação. Findas as discussões acordou-se que o item 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.  

 
 
6. Criação do Bacharelado em Ciências, Artes e Tecnologia (BAT). 

Professora Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho explicou que o que estaria em 
discussão não seria a proposta do curso, mas o aval do Conselho para prosseguimento da 
tramitação, conforme dispõe a Resolução ConsUni nº 118/2013.  Em seguida, relatou 
histórico das discussões até aquele momento. Destacou parecer da Pró-Reitoria de Graduação 
que aponta a aderência do anteprojeto frente à Resolução ConsUni n° 118/2013. Apresentou 
as estimativas de demandas de pessoal e infraestrutura. Elucidou, ainda, o cronograma de 
implantação do curso em dois cenários distintos. De posse da palavra, professor Cláudio 
Penteado elencou os cursos de bacharelado e licenciatura pós-Bacharelado Interdisciplinar 
(BI), explicando suas especificidades. Após a apresentação, diversos Conselheiros elogiaram 
o projeto apresentado e apresentaram propostas de aprimoramento. Foram levantadas 
questões acerca da infraestrutura e física e de outros cursos pós-BI. Findo o debate, acordou-
se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima reunião.  

 

� Tendo em vista o avançado das horas e a indisponibilidade de agenda para uma possível 
continuação, professor Gustavo Dalpian encerrou a III sessão ordinária, sendo os itens 
faltantes automaticamente absorvidos pela pauta da próxima sessão ordinária deste 
Conselho.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 820, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

  

Oficializa o afastamento do servidor Francisco de 

Assis Zampirolli para participação no 18th 

Iberoamerican Congress on Pattern Recognition.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Oficializar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC e apoio da CAPES, 

do servidor Francisco de Assis Zampirolli, SIAPE 1600876, professor adjunto, de 20 a 

25/11/2013 (trânsito incluso), para participação no 18th Iberoamerican Congress on Pattern 

Recognition, em Havana/Cuba. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 821, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Exonera, a pedido, Ricardo Martins, ocupante do 

cargo de Técnico de Laboratório - Área de 

Mecatrônica. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Exonerar, a pedido, Ricardo Martins, SIAPE 2058270, ocupante do cargo de 

Técnico de Laboratório - Área de Mecatrônica, a contar de 19 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 822, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

  

Dispensa Edmarcio Antonio Belati da função 

gratificada de Coordenador do curso de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Dispensar o servidor Edmarcio Antonio Belati, SIAPE 1671333, da função 

gratificada de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, código FCC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 823, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Revoga a Portaria nº 496, de 08 de agosto de 2013. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Revogar a Portaria nº 496, de 08 de agosto de 2013, publicada no Boletim de 

Serviço da UFABC, nº 299, de 13 de agosto de 2013, página 08. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 824, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

  

Designa Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho para exercer a 

função gratificada de Coordenador do Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

Designar o servidor Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho, SIAPE 1907748, para 

exercer a  função gratificada de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica, código FCC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 825, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

  

Designa Edmarcio Antonio Belati para exercer a 

função de Vice-Coordenador do Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica. 

 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar o servidor Edmarcio Antonio Belati, SIAPE 1671333, para 

exercer a função de Vice-Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 

 

Art. 2º Designar o servidor como substituto eventual do Coordenador do Curso de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica nas ausências e impedimentos regulares do titular, 

código FCC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 826, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Institui Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar – Rito Sumário para apuração dos atos e 

fatos que constam dos processos nºs 

23006.001686/2013-24 e 23006.002419/2013-74. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário 

para apuração das possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam dos processos 

nºs 23006.001686/2013-24 e 23006.002419/2013-74, bem como as demais infrações conexas 

que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do 

primeiro, integrarem a Comissão referida no Artigo 1º: 

I - André Bezerra, SIAPE nº 1759428; 

II - Gilberto da Silva Gusmão, SIAPE nº 1766534; 

III - Carlos Eduardo Rocha dos Santos, SIAPE n° 1549711. 

 

Art. 3º Orientar que a instrução processual obedecerá ao princípio do contraditório 

e assegurará aos acusados ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em 

direito. 

Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a realização e conclusão dos 

trabalhos. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 

Boletim de Serviço nº 328 - 26 de novembro de 2013 Página 17



CENTRO DE 
ENGENHARIA, 

MODELAGEM E 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS

Boletim de Serviço nº 328 - 26 de novembro de 2013 Página 18



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7940 

secretariacecs@ufabc.edu.br 

 

 

 

 

PORTARIA CECS Nº 54, DE 22 DE NOVEMBRO 2013. 

 

Cria o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Engenharia de Gestão. 

 

 

 O Diretor do CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 521, de 09 de novembro 

de 2009, publicada no Diário Oficial da União, em 10 de novembro de 2009, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Criar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso Engenharia de 

Gestão. 

 

Art. 2º Designar os seguintes docentes para compor o referido núcleo:  

 

 Douglas Alves Cassiano, SIAPE nº 1632464; 

 Eder Oliveira Abensur, SIAPE nº 2604980;  

 Jabra Haber, SIAPE nº 1667760;  

 José Roberto Tálamo, SIAPE nº 1738975;  

 Patrícia Belfiore Fávero, SIAPE nº 1842803;  

 Sérgio Ricardo Lourenço, SIAPE nº 2605733. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Gilberto Martins 

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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SINOPSE 

   

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da pauta da IX sessão ordinária de 2013 do 

Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas – ConCECS, realizada no 

dia 18 de novembro,  às 14h12, na sala 312-1, 3º andar 

do Bloco A, em Santo André. 

 

Sessão presidida pelo professor Gilberto Martins, diretor do CECS. 

 

Informes do diretor: 

1) Deu posse aos novos representantes discentes de graduação eleitos, a saber: Evandro 

Ferraz de Camargo, representante titular, William Freire da Silva, representante suplente; 

Tiago Almeida de Souza, representante titular; e Eduardo Machado de França, 

representante suplente. 

2) Solicitou aos coordenadores a indicação de membros titular e suplente para comporem a 

Subcomissão de Biblioteca do CECS.  

3) Comunicou que o MEC ainda não manifestou sobre o quantitativo de vagas para 

professor titular.  

4) Solicitou a colaboração de docentes para atuarem como mesários na pesquisa de opinião 

para escolha do Reitor e Vice-Reitor, a ser realizada nos dias 09 e 10 de dezembro.  

Informes dos conselheiros: 

Alguns conselheiros solicitaram a inclusão e alteração na ordem de alguns itens que 

foram aprovadas na ordem seguinte. 

Ordem do Dia: 

1) Ata da 8ª Reunião Ordinária do ConCECS, realizada em 09 de setembro de 2013.  

Ata aprovada, sem alterações, por unanimidade. 

2) Avaliação de estágio probatório final dos professores Germán Carlos Santos Quispe, 

Klaus Frey, Patrícia Belfiore Fávero e Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca 

Brasil. 

Os pareceres emitidos pelas comissões de avaliação foram lidos pelo professor Gilberto 

Martins e, após alguns comentários, cada avaliação votada separadamente e aprovadas 
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conforme segue: Patrícia Belfiore Fávero, aprovada com 16 votos favoráveis, uma 

abstenção e um voto contra declarado do professor Jabra Haber; Reyolando Manoel 

Lopes Rebello da Fonseca Brasil, aprovada com uma abstenção; Klaus Frey, aprovada 

com duas abstenções; Gérman Carlos Santos Quispe, aprovada com 11 votos favoráveis e 

8 abstenções. 

3) Proposta de Equivalência (Total ou Parcial) de Trabalhos de Graduação efetuados fora 

da UFABC (minuta de alteração do Regulamento do TG). 

A proposta de alteração da Resolução ConCECS nº 09 para inclusão de normas de 

Trabalho de Graduação realizado no exterior  foi aprovada após algumas alterações com 

duas abstenções. 

4) Regulamento das monografias do Bacharelado em Ciências Econômicas. 

Após alterações e melhorias sugeridas pela relatora, professora Renata Ayres Rocha, o 

documento foi aprovado por unanimidade. 

5) Plano anual para aplicação da parcela de RTI 2012/2013 em custos relativos à 

infraestrutura institucional para pesquisa. 

Professor Harki Tanaka apresentou breve histórico da definição da utilização da verba e 

informou os projetos que serão beneficiados. Manifestou ser favorável ao projeto e 

recomendou sua aprovação. Em seguida, o projeto foi aprovado com uma abstenção.  

6) Abertura de vagas para professor adjunto para o curso Bacharelado em Planejamento 

Territorial. 

Professora Silvana Zioni solicitou a abertura de três vagas para professor adjunto nas 

áreas de Direito Ambiental e Urbanístico, Planejamento e Política Rural e Planejamento e 

Gestão de Redes de Infraestrutura. Optou por manter uma quarta vaga para professor 

adjunto e uma vaga para professor titular no Expediente. Após alguns esclarecimentos e 

informações sobre possibilidade de aproveitamento dos docentes em outros cursos, a 

solicitação de três vagas para professor adjunto foi aprovada por unanimidade. 

Expediente: 

1) Avaliação de estágio probatório final da professora Kátia Franklin Albertin Torres. 

Professor Gilberto Martins informou que a avaliação da docente ficaria à disposição dos 

conselheiros para consulta na Secretaria do CECS e seria apreciada na próxima sessão 

ordinária do ConCECS. 

2) Resolução de credenciamento e descredenciamento de professores no curso de Políticas 

Públicas. 

3) Resolução sobre normas do Trabalho de Conclusão do curso Bacharelado em Políticas 

Públicas. 

4) Solicitação de afastamento para realizar atividades de capacitação profissional. 
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Na ausência dos relatores, os itens 2, 3 e 4 foram encaminhados para a próxima sessão 

ordinária do ConCECS. 

5) Duplicação de vaga de concurso da Engenharia de Instrumentação, Automação e 

Robótica. 

Professor Roberto Jacobe solicitou a duplicação de vaga do concurso na área de Robôs 

Manipuladores (Edital 168/2012). Após esclarecimentos, professor Gilberto solicitou 

manter o item no Expediente até que o primeiro candidato tome posse. 

6) Abertura de vagas para professor adjunto para a Engenharia de Informação. 

Professor Ricardo Suyama solicitou a abertura de vagas de concurso para professor 

adjunto nas áreas de Sistemas de Comunicação e Eletrônica em duas subáreas. O item foi 

promovido à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. 

 

 

 

Cleide Lima da Silva 

Secretária Executiva do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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PORTARIA DO CMCC Nº 47 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Designa no âmbito do CMCC da Fundação 

Universidade Federal do ABC, os representantes da 

Comissão de Pesquisa. 

 

  O VICE-DIRETOR PRO TEMPORE DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E 

COGNIÇÃO, nomeado pela Portaria nº 700 de 2 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da 

União, Seção 2, de 4 de outubro de 2013, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo 

com a Resolução ConsUNI nº 106,  

 RESOLVE: 

 Art. 1º Nomear os representantes da Comissão de Pesquisa abaixo indicados: 

- Professores Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira (titular) e André Ricardo Oliveira Fonseca 

(suplente) representando o curso de Bacharelado em Matemática; 

- Professores André Guilherme Ribeiro Balan (titular) e Virgínia Cardia Cardoso (suplente) 

representando o curso de Licenciatura em Matemática; 

- Professores Francisco de Assis Zampirolli (titular) e Jesús Pascual Mena Chalco (suplente) 

representando o curso de Bacharelado em Ciência da Computação; 

- Professores João Ricardo Sato (titular) e Alexandre Hiroaki Kihara (suplente) representando o 

curso de Bacharelado em Neurociência; 

- Professores Igor Leite Freire (titular) e João Paulo Gois (suplente) representando a Diretoria do 

CMCC; 

 Art. 2º Esta Comissão será presidida pelo professor Igor Leite Freire. 

 Art. 3º Esta Comissão terá mandato de um ano a contar da data de sua publicação no boletim de 

serviços da UFABC. 

           Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC. 

  

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 
Vice-Diretor pro tempore 
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SINOPSE 

 

9ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 9ª sessão ordinária do 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (Concen), realizada em 13 de 

novembro de 2013, às 14h11, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC. 

 

INFORMES 

 

1. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que como o Regimento do ConCMCC se 

encontrava em vias de ser aprovado pelo Consuni, a partir desta sessão seriam seguidas as 

normas constantes do mesmo. A secretária Patrícia Dias dos Santos fez uma apresentação sobre 

o novo formato da reunião e esclareceu algumas dúvidas dos Conselheiros. O professor Edson 

Pinheiro Pimentel sugeriu que itens como aprovação de atas e relatórios finais de estágio 

probatório fossem submetidos diretamente à ordem do dia, o que após consulta foi aprovado por 

unanimidade. 

2. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o pedido de redistribuição do 

professor Marcus Antonio Marrocos Mendonça da UFAM para a UFABC foi aprovado pelo 

Consuni. 

3. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a inclusão na pauta do item “duplicação 

de vaga do processo seletivo para professor visitante, edital 120/2013”, o que após consulta foi 

aprovado por unanimidade. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Contratação da terceira colocada para a vaga de professora visitante da área de 

Matemática, edital 132/2013. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Esse item figurava como o 3º assunto do 

Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua 

promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava haver condições do mesmo ser discutido. 

Proposta aprovada por unanimidade. 

Após discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

II. Duplicação da vaga e contratação do segundo colocado para a vaga de professor 

visitante, edital 120/2013. 
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Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Esse item foi não constava da pauta e foi 

incluso em caráter extraordinário, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele 

momento, sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava haver condições do 

mesmo ser discutido. Proposta aprovada por unanimidade. 

Após discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

III. Relatório final de estágio probatório dos professores Harlen Costa Batagelo, Marcela 

Bermúdez Echeverry, Rodrigo Fresneda e Vladislav Kupriyanov. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel, que a pedido da Comissão de Avaliação 

solicitou a retirada do relatório da docente Marcela Bermudéz Echeverry da pauta, pois houve 

um equívoco no preenchimento do parecer do relatório. Como não houve nenhuma 

manifestação, os demais relatórios foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.  

IV. Edital do processo seletivo para professor visitante na área de Neurociência. 

Item relatado pela professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani a pedido da relatora a 

professora Paula Ayako Tiba. Esse item figurava como o 2º assunto do Expediente, porém, o 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, 

uma vez que já considerava haver condições do mesmo já ser discutido. Proposta aprovada por 

unanimidade. 

Após discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

V. Indicação dos representantes do CMCC na Comissão de Pesquisa. 

Esse item figurava como o 1º assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro 

Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já 

considerava haver condições do mesmo já ser discutido. Proposta aprovada por unanimidade. 

O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que este assunto já havia sido submetido à 

análise do ConCMCC em sessão anterior, na qual ficou decidido que seriam consultadas as 

Coordenações dos Cursos do CMCC a fim de que estas indicassem os nomes. Após consulta, 

foram indicados os seguintes nomes: 

- Professores Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira (titular) e André Ricardo Oliveira Fonseca 

(suplente) representando o curso de Bacharelado em Matemática; 

- Professores André Guilherme Ribeiro Balan (titular) e Virgínia Cardia Cardoso (suplente) 

representando o curso de Licenciatura em Matemática; 

- Professores Francisco de Assis Zampirolli (titular) e Jesús Pascual Mena Chalco (suplente) 

representando o curso de Bacharelado em Ciência da Computação; 

- Professores João Ricardo Sato (titular) e Alexandre Hiroaki Kihara (suplente) representando o 

curso de Bacharelado em Neurociência; 

A presidência do Conselho de Centro indicou o docente Igor Leite Freire como seu representante 

titular, porém, como não havia nenhum candidato a suplente, o ConCMCC aprovou a indicação 

de cinco docentes, os quais seriam consultados pela presidência de acordo com a seguinte 

ordem: Dmitry Vasilevich, Cecília Bartoni Martha Hadler Chirenti, Zhanna Gennadyevna 

Kuznetsova, Vladimir Perchine e Vladislav Kupriyanov. 

Após isso, as indicações foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. 
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EXPEDIENTE 

 

IV. Solicitação de redução de carga didática devido à coordenação do curso de 

especialização “Gestão Pública com ênfase em Gestão Municipal”. 

Item retirado de pauta a pedido do demandante, o professor Guiou Kobayashi.  

V. Solicitação de redução de carga didática devido à nomeação como presidente da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). 

Item retirado de pauta a pedido do demandante, o professor Alessandro Jacques Ribeiro.  
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secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 
Sinopse V sessão ordinária/CETIC 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da V reunião ordinária de 
2013 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 
em 24 de outubro de 2013, às 10 horas, e continuação em 07 de outubro, às 10 horas, ambas na 
sala de reuniões da Reitoria (Câmpus Santo André da UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar).  
 
Presentes em 24/10: 
Gustavo Martini Dalpian 
Maurício D. Coutinho Neto 
Alexsandro C. Carvalho 
Claudio Meneses 
Denise Consonni 
Lúcia Regina H. R. Franco 
Rafael Rondina 
 
Convidados: 
Amaury Kruel Budri 
Rodrigo Haussen  
 
Presentes em 07/11: 
Gustavo Martini Dalpian 
Alexsandro C. Carvalho 
Denise Consonni 
Lúcia Regina H. R. Franco 
Rafael Rondina 
 
Convidados: 
André Filipe Batista 
Amaury Kruel Budri 
Ricardo Mussini 
 
 
Informes 

 

1) Realizou-se web conferência, sob coordenação da professora Lúcia, para apresentação do 
VoIP na UFABC. Expuseram-se as formas de funcionamento, benefícios e custos do método. 
Os membros realizaram vários questionamentos, que foram esclarecidos. Considerando se 
tratar de uma grande mudança para a UFABC e ainda a questão política, a adesão ao método é 
uma iniciativa do Governo Federal, o CETIC entendeu ser necessária a apresentação de um 
relatório de custos de implantação do projeto, estabelecendo-se comparativo entre os custos 
atuais. 
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2) Rafael atualizou os membros sobre a evolução da elaboração do PDTI. Explanou sobre o 
levantamento de necessidades realizado por meio de pesquisas junto à comunidade 
universitária, cujos resultados deram origem ao “Inventário de necessidades de TI – PDTI”, 
documento a ser aprovado pelo CETIC. Ressaltou que a fase era de diagnóstico, que os itens 
constantes no inventário seriam transformados em metas e ações. Aprovado o documento, 
passar-se-ia à última etapa dos trabalhos, a implementação.  

 
 

Ordem do dia 

 

1. Salas de estudos para os alunos. 

Professor Dalpian falou sobre importância de garantir o acesso dos alunos a computadores, 
para que eles pudessem produzir. Ressaltou haver no câmpus Santo André duas salas de 
estudos, que não suportam a demanda. Como alternativa, utilizara-se os laboratórios 
didáticos, entretanto surgiram inúmeras dificuldades devido ao mau uso dos equipamentos. 
Professora Denise realizou um breve histórico sobre o tema, enfatizando a importância da 
disponibilidade das salas de estudo com computadores nas avaliações do Inep e a questão da 
atribuição de responsabilidades, uma vez que as salas de estudo não são de responsabilidade 
da ProGrad.  Professor Rodrigo, da Coordenação de Laboratórios Didáticos-Prograd, afirmou  
não ser possível misturar sala de estudo com laboratórios didáticos, uma vez que o objetivo 
desses é atender às atividades didáticas de graduação; além disso, o mau uso dos 
equipamentos dos laboratórios implica em consequências muito mais graves do que em uma 
sala de estudos. Algumas questões foram debatidas, como a possibilidade de instalação de 
módulos de restauração automática nos computadores, a presença de supervisores nos 
laboratórios, disponibilização de equipamentos na biblioteca, como tabletes, por exemplo. 
Frisou-se a necessidade de equipar, urgentemente, as salas de estudo do câmpus São Bernardo 
do Campo, uma vez que não há computadores instalados nas mesmas, bem como melhorar as 
condições de manutenção das máquinas nas salas de estudo do câmpus de Santo André.  Para 
a busca de uma solução estrutural, optou-se pela criação de um grupo de trabalho, com a 
seguinte formação: um membro do CETIC, um representante do NTI e um da coordenação 
dos laboratórios didáticos. Tal GT analisaria a demanda dos estudantes por salas de estudos e 
proporia soluções que incluíssem as salas de estudos atuais, a atualização da biblioteca e, caso 
necessário, a utilização dos laboratórios didáticos de informática. Em sendo necessária a 
utilização destes últimos, o GT deveria propor solução para supervisão dos laboratórios.  
 
  

2. Aprovação de lista de desfazimento de bens de TI. 
Aprovou-se o desfazimento dos equipamentos Itautec.  

 
 
3.Aprovação do inventário de necessidades de TI – PDTI. 

Após exposição do documento na reunião do dia 24 de outubro, o item foi promovido à 
Ordem do Dia, em 07 de novembro, sendo discutido pelos membros do Comitê. Após 
questionamentos e esclarecimentos, sugeriu-se a inclusão de um item referente à 
infraestrutura de comunicação multi-campi, bem como a alteração da nomenclatura do item 3, 
de “Recursos de Nuvem” para “Recursos de Disponibilidade”. O documento foi aprovado 
com as alterações sugeridas. 
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Expediente 

 

1.Proposta Orçamentária NTI 2014. 
Apresentou-se memória de cálculo utilizada para a formulação da proposta orçamentária da 
área. Explanou-se sobre itens que não haviam sido inclusos. Professor Dalpian esclareceu que 
o NTI possui autonomia para enxugar itens quantitativos em sua proposta, desde que não 
afetem a comunidade universitária; itens qualitativos necessitariam ser estudados, como é o 
caso da telefonia, e enviados ao CETIC. Acordou-se que a proposta seria revista.  

 
2.Relatório de Auditoria nos sistemas utilizados pela ProGrad.  

Professora Denise informou aos membros sobre o recebimento do relatório final de auditoria 
nos sistemas utilizados pela ProGrad, enfatizando o item  “Integração entre os Sistemas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação” que apoiam os negócios da ProGrad, uma vez que 
neste houve recomendação de que se estabelecesse, juntamente com o CETIC e o NTI, plano 
de prioridade de ações. Após arguições, considerou-se que as ações já estavam em 
andamento, com a instituição do GT SIE, cujas recomendações, quando entregues, 
auxiliariam sobremaneira na questão, e com a priorização do atendimento  às demandas da 
ProGrad, deliberada em sessões anteriores. Considerando-se as ações descritas, acordou-se 
que a professora Denise redigiria resposta e encaminharia aos demais membros, para 
sugestões, antes de enviá-la à Auditoria.   
 

3.Política de substituição dos computadores dos laboratórios didáticos de informática, proposta 
pelo GT laboratórios didáticos de informática, para aprovação do CETIC.  

Rafael expôs que o GT entendeu ser adequada a substituição dos computadores dos 
laboratórios didáticos de informática a partir do terceiro ano de uso. Professor Dalpian 
salientou o alto custo que tal ação implicaria. Ressaltou-se o uso intenso de tais equipamentos, 
a necessidade da UFABC ter uma política de substituição e que esta não precisaria ser 
realizada de uma única vez, mas sim parcialmente, substituindo-se um terço dos 
equipamentos por vez. Após arguições, solicitou-se a inclusão de texto a respeito da questão 
dos monitores, que não precisariam ser substituídos com a mesma periodicidade das CPUs, 
bem como adequação da política de substituição proposta à disponibilidade orçamentária.  
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