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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2010 DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE
ABRIL DE 2010.
Aos dezenove dias do mês de abril de 2010, na sala R801 do bloco B da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 14:00 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido o Prof. Sandro Silva e Costa como Presidente do
Conselho, os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro,
Maurício Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino e Roque da Costa Caiero.
O Prof. Gustavo Martini Dalpian esteve presente na condição de Vice-Reitor. O
Prof. José Antonio Souza, o representou como conselheiro. O Prof. Jorge Tomioka e sua
suplente estiveram ausentes. O Prof. Marcelo Oliveira da Costa Pires esteve ausente,
tendo sido representado pelo seu suplente, o Prof. Marcelo Zanotello. A Prof.ª Tatiana
Lima Ferreira e seu suplente estiveram ausentes. O Prof. Wagner Alves Carvalho e sua
suplente estiveram ausentes. A servidora Aline M.P.Oliveira esteve ausente.
Esteve presente o Prof. Marcos de Abreu Ávila e a secretária Ana Lúcia Crivelari.
Pauta única: apresentação do campus Mauá
O Prof. Gustavo Dalpian informa que está aqui presente para apresentar as idéias
sobre o campus Mauá. Relata que foi criado um grupo de trabalho pela Reitoria para
formular a proposta e seu projeto acadêmico, cujo resultado será apresentado na reunião
do CONSUNI de amanhã, 20 de abril. Ressalta que ainda não há definições, pois o
CONSUNI decidirá o que fazer. Já conversou com os docentes do CECS, mas ressalta
que ainda não há definições.
Inicia a apresentação relatando a carência de instituições públicas de ensino na
região do ABC. Relata que existe a clara necessidade de aumentar o número de vagas no
ensino superior no Brasil.
Relata que a existência do campus Mauá supriria a demanda interna pela
ampliação dos espaços. Por quê a escolha da cidade de Mauá? Responde dizendo que a
prefeitura de Mauá efetuou o primeiro contato com o governo federal, sem efetuar prévio
contato com a UFABC. Relata que o governo federal (Ministério do Planejamento e MEC)
tem predisposição para criar o campus em Mauá. Relata que o grupo de trabalho é
formado por ele como presidente, pelos professores Derval Rosa, Gilberto Martins e
Rosana Denaldi. Relata que há interesse, predisposição do governo federal em criar o
campus em Mauá ao invés de ampliar o campus de Santo André no terreno da Av.
Industrial. Relata que a prefeitura de Mauá ofereceu quatro terrenos e que o espaço em
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estudo abrigava as antigas instalações da empresa Philips na região de Capuava. Relata
que há prédios e galpões enormes, aptos a abrigar equipamentos de grande porte. Relata
que o local é arborizado, que não há postes elétricos, que são todos subterrâneos. O
terreno possui 77.000 m2, com 30.000 m2 de área construída. Estima que serão investidos
R$ 30 milhões para aquisição do terreno, R$ 20 milhões para reforma e R$ 4 milhões para
o gerenciamento. Relata que a Caixa Econômica Federal está efetuando a avaliação do
imóvel.
Há a proposta de criação de 360 vagas por ano no BC&T, totalizando 1080 alunos
em três anos. Propõem também abrigar 1800 alunos de graduação. Os cursos pós BC&T
seriam criados depois. Um terço do campus Mauá seria destinado para atividades de
graduação.
A Extensão seria o grande diferencial. Envolveria atividades pedagógicas na área
de educação, com a criação de um Núcleo de Educação e Práticas Pedagógicas
Inovadoras. Seria um espaço para os pesquisadores trazerem professores de nível médio
para ensiná-los a ensinar, bem como trariam estudantes para ensiná-los a aprender.
O campus Mauá poderia também abrigar espaço para pesquisa. A definição de
quais grupos ocupariam o local seria feita após a aprovação da proposta do campus pelo
CONSUNI. Para tanto deverá ser formado novo grupo de trabalho. Deverá abrigar também
alunos de pós-graduação.
Relata que haverá outro grupo de trabalho para discutir os espaços no campus
Santo André, inclusive nos blocos A e B.
Serão dobrados os cursos de pós-graduação na UFABC. Relata que haverá 1000
vagas para alunos de pós-graduação em Mauá. Grande parte do campus de Mauá será
destinado à pesquisa. Relata que os grupos de pesquisa que quiserem ir para Mauá
deverão de manifestar. Estima média de 18 alunos por docente, 115 novos docentes e
170 técnicos administrativos (média de um TA e meio por docente), novos CDs e FGs.
Condições necessárias para criação do campus Mauá:
- conclusão da análise do passivo ambiental;
- urbanização das redondezas pela Prefeitura de Mauá, com melhoria das
condições do trajeto entre a estação de trem e o campus;
- ampliar o sistema de transporte com criação de novas linhas de ônibus;
- o ingresso de alunos está condicionado ao término das obras de readequação do
terreno.
Nesse momento o Prof. Marcelo Zanotello deixa a reunião por ter que ministrar aula
naquele horário.
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O Prof. Dalpian relata que há verba separada para o campus Santo André e São
Bernardo.
Nesse momento o Prof. Maurício Domingues Coutinho Neto chega.
O Prof. Gustavo relata que a reforma do campus Mauá está prevista para ser
finalizada em 2011.
O Prof. Roque questiona-o se o BC&H poderia ser instalado em Mauá, tendo ele
respondido que sim, que é possível, que um terço da área de Mauá será destinada para o
ensino.
Nesse momento o Prof. José Antonio deixa a reunião.
O Prof. André questiona o que será feito se for constatado que o terreno está
contaminado. O Prof. Gustavo responde que será escolhido outro terreno em Mauá,
possivelmente o localizado próximo ao centro.
O Prof. Maurício questiona como serão os deslocamentos entre os campi. O Prof.
Gustavo responde que os docentes da UFABC devem ter atuação multicampi. Relata que
com o tempo os professores acabarão se distribuindo nos locais que mais lhes interessam.
Em Mauá deverá haver atuação dos três centros. A previsão dos 115 docentes para o
campus Mauá será para atender o BC&T.
Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 15:30 horas, após solicitação
do Prof. Sandro aos conselheiros para que acompanhem o andamento do assunto no
CONSUNI, pois em futuro próximo o Centro terá que discutir o perfil dos docentes.
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