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ATA DA
PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2010
DO CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS
E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA TRÊS DE MARÇO
DE 2010.
Aos três dias do mês de março de 2010, nas salas 301 e 306 do bloco B da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 10:00 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido na qualidade de membros titulares os Profs.
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro,
Marcelo Oliveira da Costa Pires, Roque da Costa Caiero, Tatiana Lima Ferreira, Wagner
Alves Carvalho. O Prof. José Antonio Souza, membro suplente, esteve presente
representando o Prof. Gustavo Martini Dalpian, membro titular ausente. A Profª Ivanise
Gaubeur, membro suplente, esteve presente representando o Prof. Maurício Domingues
Coutinho Neto, membro titular ausente. O Prof. Wendel Andrade Alves, membro suplente,
esteve presente representando o Prof. Maximiliano Ujevic Tonino, membro titular ausente.
Estiveram presentes os seguintes professores convidados: Anderson Orzari
Ribeiro, Coordenador da Licenciatura em Química, Marcelo Augusto Christoffolete,
Marcelo Zanotello, Coordenador da Licenciatura em Física, Valter Alnis Bezerra, Marcella
Pecora Milazzotto, Coordenadora da Licenciatura em Biologia, , Marcela Sorelli Carneiro
Ramos, representante do Comitê de Vagas, Mauro Coelho dos Santos, representante da
pós-graduação em Química, Roberto Menezes Serra, representante da pós-graduação em
Física, Ronei Miotto, representante da Nanociências, Marcos de Abreu Ávila, Paulo Tadeu
Silva e Patrícia Velasco. Esteve presente a representante titular dos servidores técnicoadministrativos Aline Maxiline Pereira de Oliveira, além da secretária Ana Lúcia Crivelari.
Pauta única: vagas docentes para os próximos concursos
O Prof. Arnaldo inicia a reunião informando que a Reitoria pretende realizar um
único edital para todos os concursos. Relata que a presente reunião destina-se a recolher
sugestões para os editais de professores adjuntos e titulares, a fim de que sejam
encaminhadas à Reitoria. Destina-se também a definir as áreas dos concursos do CCNH.
O Prof. Arnaldo passa a palavra aos conselheiros. O Prof. Guilherme sugere a
retirada do edital do item 11 que estabelece tabela de pontuação. Sugere também a
retirada do item 13 que estabelece a gravação de voz da aula do candidato, por considerar
que possa representar uma espécie de coersão. Após discussão, alguns conselheiros e
convidados esclareceram ao Prof. Guilherme não ser possível aceitar essas sugestões
pois são itens estabelecidos em lei, cuja obrigatoriedade deve ser acatada.
O Prof. Serra propõe alteração no item 10.6 que estabelece a quantidade de
candidatos aprovados para a fase seguinte. Foi apresentada a seguinte proposta:
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A quantidade de candidatos aprovados não deve ser maior que:
a) 6 (seis), no caso de haver apenas uma vaga;
b) Três vezes o número de vagas, nos casos dos concursos com duas ou mais
vagas.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
O Prof. Roque propõe que o item 14.6, que trata das notas seja alterado. Após
discussão, foram colocadas em discussão as seguintes propostas:
1. A prova I (escrita) tenha também nota mínima 7, como as demais.
2. Manter o edital da maneira como está, com nota mínima 6 na prova I e 7 nas
demais provas e na média final;
3. Extinção da nota de corte com a retirada da prova escrita.
O resultado da votação foi o seguinte: proposta 1 obteve 8 (oito) votos favoráveis;
proposta 2 obteve um voto favorável; e a proposta 3 obteve um voto favorável.
Outra questão levantada ainda no item 14.6., foi manter ou não a nota mínima 7
nas provas II, III, IV e média final. Foram apresentadas as seguintes propostas:
1. Nota mínima 7 somente para média final;
2. Nota mínima 7 nas provas II, III, IV e média final.
A proposta um obteve 3 (três) votos favoráveis; a proposta dois obteve sete votos
favoráveis.
Alguns conselheiros relataram que os itens 1.4 e 10.1 são conflitantes:
“1.4. Os pontos objetos de avaliação e as respectivas bibliografias para as provas
escrita e didática serão publicados somente no site www.ufabc.edu.br.”
“10.1. A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, valerá de 0 (zero) a
10 (dez) e versará sobre o conteúdo programático - especificado no Anexo I - referente à
área escolhida no momento da inscrição.”
Foi aprovada por unanimidade a proposta de retirada do item 1.4.

O Prof. Serra propõe abertura de uma vaga para Titular na área de Física, citando o
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nome do Prof. Adalberto Fazzio como possível candidato.
O Prof. Ronei manifesta seu completo desconforto com a citação de nome de
possível candidato. Relata que gostaria de apresentar a proposta da área de Nanociências
e após isso deixar a reunião.
Os colegiados apresentaram no total uma demanda de 34 vagas docentes.
Entretanto o CCNH teria apenas 14 vagas conforme decidido em reunião com a reitoria.
Depois de uma discussão intensa, o seguinte quadro de vagas foi apresentado,
votado e aprovado:
Área demandante
Biologia
1) Fisiologia Vegetal
2) Zoologia de invertebrados
Química
1) Bioquímica
2) Catálise
Física
1) Óptica Quântica; Matéria Condensada
Licenciaturas
1) Ensino em Química
2) Ensino em Biologia
3) Ensino em Física
4) Ensino em Filosofia
Filosofia
1) Filosofia Moderna

Vaga(s)
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
(poderá
duplicada)
1
1
1
14

2) Filosofia Contemporânea
3) Filosofia Antiga e Medieval
4) Ética
Total

ser

A Profª Marcella Milazzotto levanta a questão de um remanejamento realizado
tempos atrás entre o Bacharelado em Física e a Licenciatura em Química, no qual duas
vagas não preenchidas pela Licenciatura em Química foram utilizadas para o lançamento
de um edital de contratação na área de Física. A Profª Marcella Milazzotto questiona se
esse acerto seria levado em consideração agora. O Prof. Jose Antonio, coordenador do
Bacharelado em Física, se manifesta surpreso e diz que nunca houve acordo. Foi
elaborada a proposta de cessão de uma vaga da Física para a Licenciatura em Química,
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cumprindo-se parcialmente o acordo. A proposta obteve sete votos favoráveis, dois votos
contrário e uma abstenção.
O Prof. Serra faz um apelo para que o Conselho reconsidere o resultado dessa
votação. O Prof. Serra menciona ainda que tal decisão, sem a devida discussão, pode
gerar desgaste entre os professores. O Prof. Marcelo Christoffolete encaminha essa
solicitação, efetuando a seguinte proposta: o Conselho votaria novamente matéria já
votada? Como resultado houve sete votos contrários, dois votos favoráveis e uma
abstenção.
Inicia-se a discussão de outra demanda e prioridades que serão apresentadas à
reitoria.
O Prof. Guilherme Ribeiro deixa a sala no momento da votação das prioridades. O
Prof. Marcelo A. Christoffolete assume em seu lugar.
O Prof. José Antonio deixa a reunião.
O seguinte quadro de vagas foi apresentado, votado e aprovado:
Área demandante
Outras demandas (a serem negociadas com a Reitoria)
1) LIBRAS
2) Filosofia Moderna (duplicação)
3) Química/Nanociências – Química Teórica / Simulação
Computacional de Materiais e/ou Biomoléculas
4) Professor Titular – Ciências Biológicas (Fisiologia Geral)
5) Professor Titular – Física
6) Filosofia
Subtotal
Total geral de Vagas

Vaga(s)
1
1
1
1
1
1
6
20

O Prof. Marcelo Christoffolete ressalta que a todos os presentes, conselheiros e
convidados, foi dada a palavra quando solicitada, bem como o pleno direito de expressão.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às quinze horas.
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