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Ata da sessão extraordinária nº 03/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da terceira sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às dezessete horas e dezoito 2 

minutos do dia dez de novembro de dois mil e catorze, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. 4 

A sessão foi presidida pela Profa. Paula Homem de Mello, diretora em exercício do Centro de 5 

Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: 6 

os representantes docentes: Célio Adrega de Moura Júnior, Janaína de Souza Garcia, Luciano 7 

Puzer, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Maurício Domingues Coutinho Neto, Jean-8 

Jacques Bonvent e Leonardo José Steil; a representante docente suplente Luciana Campos 9 

Paulino; o representante técnico-administrativo, Leonardo Lira Lima. Não votantes: Renato da 10 

Silva Correa e Raquel de Freitas Cardim, secretários do ConsCCNH; e André Sarto Polo. 11 

Ausentes: o presidente do ConsCCNH, Ronei Miotto teve ausência justificada por férias. Os 12 

conselheiros docentes Eduardo Leite Borba e Tiago Rodrigues tiveram ausências justificadas por 13 

afastamentos. Havendo quórum legal, a Profa. Paula abriu a sessão passando à Ordem do dia: 14 

1) RTI FAPESP 2013/2014 – relator Prof. André Sarto Polo: Profa. Paula Mello lembrou que os 15 

conselheiros receberam o projeto da Reserva Técnica Institucional FAPESP 2013/2014 16 

elaborada pelo professor André Polo contendo o acordado na última sessão extraordinária. Prof. 17 

Wagner Carvalho questionou acerca de pendências de valores de orçamentos e ponderou ser 18 

arriscado solicitar o uso da verba sobressalente para o ano seguinte, considerando ser mais 19 

adequado utilizar o valor em itens a discutir. Prof. André Polo esclareceu as dúvidas referentes a 20 

valores. Prof. Luciano Puzer manifestou descontentamento com o fato de mais uma vez o projeto 21 

estar sempre aprovado próximo ao prazo final de submissão, embora entenda que a CALGP 22 

esteja com diversas tarefas por estar ainda em fase de implantação. A Profa. Janaína Garcia 23 

lembrou que o conselho concordou que o processo fosse conduzido pela direção e explicou que o 24 

envolvimento no processo da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de 25 

Pesquisa (CALGP) neste ano só pôde acontecer em um segundo momento, após a aprovação de 26 

seu regimento. Profa. Paula expôs o histórico de condução pela direção e de várias reuniões para 27 

tratar do assunto, inclusive com os demandantes, além das sessões extraordinárias do conselho. 28 

Afirmou que em 2015 a CALGP poderá ter uma atuação maior no processo. Prof. Luciano 29 

destacou que a verba da RTI deveria ser utilizada somente para projetos multiusuários. Solicitou 30 

que seu nome fosse retirado de duas demandas para as quais consta como beneficiário. Prof. 31 

André sugeriu que a verba sobressalente seja utilizada para material de consumo e serviços de 32 

terceiros. Profa. Luciana Paulino lembrou do histórico de demanda de reforma de seu laboratório 33 

a qual foi negada e dos encaminhamentos sugeridos pela Direção. Informou que a Prefeitura 34 

Universitária negou a solicitação alegando alto valor, mas que em pesquisa realizada conseguiu 35 

orçamentos com valores menores. Questionou como encaminhar a questão. Profa. Janaína 36 

ponderou que no prazo existente não há como alterar o projeto para incluir a demanda. Profa. 37 

Paula recebeu a demanda da professora Luciana e explicou que esta será incluída em nova 38 

chamada. Conselheiros discutem a proposta apresentada pelo professor André para utilização da 39 

verba sobressalente. Em votação, a inclusão dos itens material de consumo e serviços de 40 

terceiros de forma genérica para utilização da verba sobressalente, mediante chamada, foi 41 
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aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto como um todo, com a retirada do nome do 1 

professor Luciano Puzer como beneficiário, foi aprovado por unanimidade. Profa. Paula deu por 2 

encerrada a sessão às 18 horas, da qual eu Renato da Silva Correa, secretário do ConsCCNH, 3 

lavrei a presente ata. 4 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 
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Diretora 

 

 

 


