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Sessão Ordinária de 12 de maio de 2014. 
 
 
Expediente: Permuta entre os professores Humberto Mendes (UFABC) e o professor 
Alberto Arab (Universidade Federal de Alfenas) 
 
Relator: Eduardo Leite Borba 
 
Contexto e Histórico: 
 

Em 16 de janeiro de 2014, o Prof. Humberto Fonseca Mendes (SIAPE 
1909794), Professor Adjunto I da Universidade Federal do ABC, e o Prof. Alberto José 
Arab Olavarrieta (SIAPE 1848397), Professor Adjunto II da Universidade Federal de 
Alfenas, enviaram requisição assinada em conjunto ao Prof. Carlos Alberto Silva, 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Biologia [sic], Prof. Ronei Miotto, Diretor do 
CCNH, e Prof. Klaus Capelle [sic], Magnífico Reitor da UFABC, para que seja 
procedida a avaliação de um pedido de permuta entre eles. No dia seguinte, em 16 de 
janeiro, foi encaminhado documento de igual teor aos mesmos destinatários, este 
assinado apenas pelo Prof. Humberto Mendes (Comunicação Interna n° 
014/2014/CCNH). Anexo a estes documentos, foram incluídos os currículos Lattes de 
ambos os docentes, juntamente com todos os comprovantes relativos a eles. 

Naquele documento, os referidos professores destacam que ambos os 
docentes são biólogos, zoólogos e desenvolvem pesquisas com insetos, de forma que 
ambos possuem formação e áreas de atuação em pesquisa bastante similares. Ele 
menciona também que, justamente por isso, ambos têm condições de assumirem as 
disciplinas ministradas pelo outro nas instituições atuais, tanto em nível de graduação 
quanto de pós-graduação. Ou seja, no caso da UFABC, o prof. Alberto Arab teria 
condições de assumir as disciplinas “Origem da Vida e Diversidade dos Seres Vivos”, 
“Iniciação à Pesquisa Científica”, “Projeto Dirigido” e “Trabalho de Conclusão de Curso 
em Biologia”, ministradas atualmente pelo Prof. Humberto Mendes, além de 
“Transformações nos Seres Vivos e Ambiente”, “Ecologia Animal” e “Práticas de 
Ecologia”. Foi também destacado que ambos poderiam se credenciar nos programas 
de pós-graduação das instituições de destino (no caso da UFABC, o Curso de Pós-
Graduação em Evolução e Diversidade), com possibilidade de ainda continuarem os 
credenciamentos atuais. 

De acordo com o documento, os únicos motivos que levaram ao pedido de 
permuta por parte de ambos os docentes são de ordem pessoal, o Prof. Humberto 
Mendes por não se adaptar a vida em grandes metrópoles, e o Prof. Alberto Arab por 
ter esposa e filhos em Campinas-SP, possibilitando então ficar mais próximo dos seus 
familiares. 

Em 21 de janeiro, a Chefe de Gabinete da Reitoria da UFABC fez 
encaminhamento ao CCNH de que a permuta solicitada pelo Prof. Humberto Mendes 
seja analisada pela Direção do Centro, e que esta encaminhe a análise ao Magnífico 
Reitor, Prof. Hélio Waldman. Em 7 de fevereiro, o Prof. Ronei Miotto, Diretor do CCNH, 
encaminhou a documentação à Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas para apreciação. 
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Na plenária conjunta dos cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas e 
Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada em 26 de março, este tema foi tratado 
como principal ponto de pauta da reunião. Nesta data, tivemos (incluindo este relator) 
a oportunidade de ouvir o relato do Prof. Humberto Mendes a respeito da sua 
solicitação, onde ele explicou as consequências que lhe têm causado viver atualmente 
na Grande São Paulo, em particular na cidade de Santo André. Isto tem acarretado 
graves problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos, comprometendo o seu 
desempenho nas suas atividades na UFABC. Nessa plenária, decidiu-se convidar o 
Prof. Alberto Arab para expor em plenária as suas propostas e perspectivas de ensino, 
pesquisa e extensão para a sua atuação na UFABC, que foi agendada para o dia 2 de 
abril. Foi também constituída uma comissão formada pelos Profs. Charles M. D. 
Santos, Fernando Z. Gibran e Otto M. P. Oliveira, para emitir um parecer à 
Coordenação do Curso, após a reunião da plenária de 2 de abril com o Prof. Alberto 
Arab. 

Na plenária do dia 2 de abril, o Prof. Alberto Arab apresentou presencialmente 
tanto o seu projeto de atuação na UFABC quanto as suas atividades atuais na 
UNIFAL. O professor se mostrou produtivo, tendo publicado 30 artigos e 3 capítulos de 
livros, possuindo financiamento de projeto de pesquisa junto à FAPEMIG e com 
experiência em orientação em nível de Iniciação Científica e de mestrado. Além da 
questão pessoal mencionada previamente, o professor Alberto Arab citou como 
principal motivação para entrada na UFABC a maior facilidade de acesso a recursos 
(via FAPESP) e a possiblidade de ter espaço mais adequado à pesquisa, ao contrário 
da situação em que se encontra na UNIFAL. De uma maneira geral, houve uma 
grande aceitação à vinda do Prof. Alberto Arab para a nossa instituição. 

Em 9 de abril, a comissão elaborou parecer circunstanciado recomendando a 
aprovação do processo de permuta entre os profs. Humberto Mendes (UFABC) e 
Alberto Arab (UNIFAL), que foi enviado às coordenações dos cursos de Bacharelado 
em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Biológicas. Em 10 de abril, a 
Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas enviou uma resposta à 
Divisão Acadêmica do CCNH, recomendando a permuta referida acima, com base no 
parecer elaborado pela comissão. 

 
 
Avaliação: 
 
 O Prof. Humberto Mendes é reconhecidamente, por seus pares, um professor e 
pesquisador excelente, altamente conceituado, competente, eficiente e produtivo, 
sendo peça muito importante nos cursos de graduação e pós-graduação em que ele 
atua na UFABC. Porém, foi realmente constatado não ser possível a continuidade da 
sua vivência na Grande São Paulo, devido a uma completa incompatibilidade com o 
local, o que tem acarretado diversos transtornos de saúde para o docente. Tanto em 
termos pessoais, mas principalmente profissionais, a plenária dos cursos de Ciências 
Biológicas de posicionou, de forma unânime, favorável quanto à necessidade da 
redistribuição do professor Humberto Mendes da nossa instituição para outra que 
esteja situada em local com as condições de vida necessárias ao professor. Também 
ficou claro para nós que, por parte dele, esta solicitação se deve exclusivamente aos 
problemas relatados, estando ele bastante satisfeito com as suas condições 
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profissionais nesta universidade, onde é respeitado, reconhecido e querido por todos 
os seus colegas. Acreditamos que a sua permanência, contra a vontade, nesta 
instituição poderá agravar estes sérios problemas enfrentados a ponto de 
comprometer a sua excelente atuação como docente/pesquisador. 
 Aparentemente, esta permuta entre os docentes não irá interferir 
negativamente nas atribuições didáticas dos Cursos mencionados e dos Bacharelados 
Interdisciplinares nos quais o Prof. Humberto Mendes atualmente participa. Ao 
contrário, o Prof. Alberto Arab se propõe a participar ainda de outras disciplinas, 
conforme citado anteriormente. Estas possibilidades puderam ser constatadas através 
das atividades exercidas atualmente pelo Prof. Alberto Arab e as constantes no seu 
currículo Lattes, bem como na reunião dos docentes das Ciências Biológicas com o 
professor. 
 Como Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade, 
no qual o Prof. Humberto Mendes se encontra credenciado como docente 
permanente, eu posso testemunhar que ele é um dos docentes mais produtivos do 
programa, sendo também muito procurado por alunos para orientação, inclusive de 
outros países. Porém, a Coordenação reconhece que, pelo menos em grande parte, o 
Prof. Alberto Arab, que já manifestou o seu interesse no credenciamento para fazer 
parte do núcleo permanente deste programa, será capaz de suprir uma eventual 
lacuna deixada pela Prof. Humberto Mendes. Ademais, o Prof. Humberto Mendes 
manifestou interesse em manter o seu credenciamento neste programa de pós-
graduação, continuando as atividades de orientação e docência, e tendo já se 
comprometido com a não interrupção da orientação dos seus alunos atualmente 
matriculados. Assim, cremos que a vinda do Prof. Alberto Arab beneficiará esse curso 
de pós-graduação de uma forma geral. 
 
 
Conclusão: 

 

Desta forma o parecer desta relatoria é favorável à aprovação da permuta entre 
os professores Humberto Mendes (Universidade Federal do ABC) e o professor 
Alberto Arab (Universidade Federal de Alfenas). 

 

Santo André, 8 de maio de 2014. 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Eduardo Leite Borba 
Centro de Ciências Naturais e Humanas/UFABC 
 


