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ATA DA
PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO CCNH –
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC,
REALIZADA NO DIA CINCO DE FEVEREIRO DE 2010.
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2010, na sala 408 do bloco B da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido os Profs. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior,
André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Jorge Tomioka, Maurício Domingues
Coutinho Neto, Sandro Silva e Costa, Roberto Menezes Serra, Rodrigo Cunha, Marcelo
Augusto Christoffolete, Ivanise Gaubeur, Wendel Andrade Alves, Valter Alnis Bezerra e
Alexandre H. Kihara, além da secretária Ana Lúcia Crivelari. Estiveram ausentes os Profs.
Tatiana Lima Ferreira, além da servidora técnico administrativa Aline M.Pereira de Oliveira.
Justificaram ausência por estarem em férias os Profs. Wagner Alves Carvalho, Maximiliano
Ujevic Tonino, Marcelo Oliveira da Costa Pires e Roque da Costa Caiero.
Informes:
1. Relatório de atividades docentes – prazos de entrega tendo em vista a Resolução
CONSUNI nº 22/09
O Prof. Arnaldo pede que a secretária Ana L. Crivelari relate o assunto. Ela explica que
a decisão tomada na reunião passada por esse Conselho sobre a obrigatoriedade da
entrega dos relatórios de atividades docentes por todo o corpo docente do CCNH em 31 de
março de cada ano a fim de serem avaliados, é contrária à Resolução CONSUNI nº 22 que
disciplina a avaliação dos docentes em estágio probatório da seguinte forma: 12º mês, 24º
mês e 30º mês de efetivo exercício. Dessa forma essa decisão teve que ser anulada.
2. Carga didática e nomeação novos docentes
O Prof. Arnaldo relata que ainda não foi publicada a nomeação dos novos docentes
que esperávamos houvesse ocorrido em 31 de dezembro de 2009. Houve nova previsão
em 15 de janeiro que também não se concretizou. A solução encontrada foi convidar esses
professores para virem à UFABC em caráter eventual. Relata que a UFABC não sabe
quando será a nomeação e que as vagas estão no Ministério do Planejamento.
3. Exoneração de servidores técnicos administrativos
O Prof. Arnaldo relata que a servidora técnico administrativa Paloma Cardoso da Rosa
pediu exoneração. Relata que ela passou num concurso no Rio Grande do Sul, próximo de
sua família. O servidor Denis Alcardi, técnico de laboratório, também solicitou exoneração,
tendo sido aprovado em outro concurso. Relata que o CCNH está consultando o RH a fim
de repor as vagas.
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4. Metas do CCNH para 2010
O Prof. Arnaldo relata que pretende realizar o planejamento para 2010 do CCNH.
Relata que pretende realizar primeiro o planejamento administrativo e posteriormente
reunirá os coordenadores para traçar as metas acadêmicas. Relata que isso é urgente,
tendo em vista que chegarão em breve novas vagas para docentes, cujo prazo de
homologação dos concursos é até junho.
Ordem do dia:
1. Aprovação da proposta de criação das disciplinas Estágio Docente Supervisionado I
e II, vinculadas à pós-graduação em Física
O Prof. Roberto Serra relata que o estágio docente é obrigatório segundo norma da
CAPES e para que possa constar no histórico escolar do aluno é necessária a criação da
disciplina. Após apresentação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
2. Aprovação da ata da 30ª reunião ordinária
Ata aprovada com alterações.
3. Avaliação em estágio probatório Prof. Jiri Borecky
Avaliação aprovada por unanimidade. O processo será encaminhado à CPPD.
4. Relatórios de atividades docentes 12º mês Profs. Alysson Fábio Ferrari, André
Sarto Polo, Daniel Carneiro Carrettiero, Érico Teixeira Neto, Frank Nelson
Crespilho, Guilherme Cunha Ribeiro, Kleber Thiago de Oliveira, Marcos de Abreu
Ávila, Maria Cristina Carlan da Silva, Raquel de Almeida Ribeiro e Rodrigo Luiz
Oliveira Rodrigues Cunha
A avaliação dos relatórios deverá ser apresentada em próxima reunião.
5. Relatórios de atividades docentes 24º mês Profs. Adelaide Faljoni-Alário, Álvaro
Takeo Omori, Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., Herculano da Silva Martinho,
Marcella Pecora Milazzotto, Márcio Teixeira do Nascimento Varella, Reinaldo Luiz
Cavasso Filho e Wagner Alves Carvalho – relator Prof. Arnaldo
A avaliação dos relatórios deverá ser apresentada em próxima reunião. A secretária
Ana Crivelari relata que a Profª Adelaide não apresentou seu relatório de atividades
docentes, estando em atraso inclusive na entrega do relatório do 12º mês. O Conselho
decide enviar uma Comunicação Interna à professora, solicitando a entrega.
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6. Solicitação de redistribuição ou remoção Prof. Wilheml Martin Wallau
O Prof. Arnaldo apresenta solicitação de redistribuição ou remoção do Prof. Wilheml
Martin Wallau. Após apreciação o pedido foi negado.
7. Proposta de calendário de reuniões de 2010
O Prof. Arnaldo apresenta proposta de calendário de reuniões desse Conselho,
conforme segue. Será feita consulta a todos os conselheiros quanto ao melhor horário, se
de manhã ou à tarde, tendo em vista a carga didática.

mês
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

dia
8
5
3
7
5
9
13
4
8
6

8. Saída de conselheiros titulares e sua substituição
O Prof. Arnaldo relata que tivemos a saída da representante dos técnicos
administrativos, Paloma Cardoso da Rosa. Quanto ao Prof. Gustavo Dalpian não há nada
que impeça a continuidade de sua participação nesse Conselho, tendo em vista sua
nomeação como Vice-Reitor. O Conselho decide que o grupo de trabalho que está
elaborando o regimento apresentará proposta de substituição ou não.
9. Problemas com serviço interno de malote e correio
A secretária Ana Crivelari relata que estamos sofrendo inúmeros problemas com o
serviço de malote e correio. Relata que já houve vários casos de extravio interno de
correspondências recebidas do correio ou a serem postadas. Comenta que uma
correspondência simples ou um sedex pode demorar até dois ou mesmo três dias para
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chegar ao CCNH após sua entrega pelo correio na UFABC. Relata que em 2009 a
Diretoria do CCNH enviou uma CI à Secretaria Geral, atual responsável pelo serviço,
relatando o problema e solicitando providências, mas não houve resposta formal. O
Conselho decide enviar uma CI à Reitoria relatando o problema.
10. Impressão de relatório de alunos de IC
O Prof. André Polo relata que foi procurado pelo Prof. Kleber Thiago de Oliveira
relatando o problema da falta de espaço para os alunos imprimirem relatórios diversos. A
secretária Ana Crivelari complementa que os professores acabam imprimindo esses
relatórios na secretaria do Centro e, como todos sabem, não temos infraestrutura para
suportar essa demanda. O Conselho decide enviar uma CI à PROPES relatando o
problema e solicitando providências.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezesseis horas.
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