Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

ATA DA CONTINUAÇÃO QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
2010 DO CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA SETE
DE MAIO.
Aos sete dias do mês de maio de 2010, na sala 405 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 o Presidente do Conselho Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos
Júnior, os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Marcelo
Oliveira da Costa Pires, Maurício D. Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Roque da
Costa Caiero e Sandro Silva e Costa .
O Prof. Gustavo Martini Dalpian esteve ausente tendo sido representado pelo seu
suplente Prof. José Antônio Souza. O Prof. Wagner Alves Carvalho esteve ausente tendo
sido representado pela sua suplente Profª. Marcela Pecora Milazzotto. Estiveram ausentes
os professores Prof. Jorge Tomioka e sua suplente, a Profª Tatiana Lima Ferreira e seu
suplente, além da servidora Aline M. P. Oliveira.
Estiveram presentes a secretária Ana Lúcia Crivelari e a técnica administrativa
Juliana Yukiko Akisawa da Silva.

Informes:
1. Alocação Didática – Relator Prof. Sandro
O Prof. Sandro informa que na presente data, os três centros se reuniram a fim de
discutir a carga didática. O relator informa que as disciplinas Bases Computacionais,
Bases Experimentais e Bases Matemáticas possuem turmas sem docente alocado. Se os
centros não entrarem em acordo, a PROGRAD definirá quantos docentes cada centro
deverá alocar nas disciplinas citadas.
2. Concursos – Relator Prof. Arnaldo
O Prof. Arnaldo informa que por haver poucos inscritos, o prazo para inscrição do
concurso para docentes foi prorrogado. Relata ainda que os classificados no concurso do
ano passado na área de química biológica e biologia tecidual não assumiram. As vagas
foram devolvidas e, em breve, haverá outro concurso para o preenchimento destas.
Expediente
3. Apresentação RTI 2009 FAPESP – Relator Prof. Arnaldo
O Prof. Erick Bastos iria relatar este item, mas não foi possível seu
comparecimento. O Prof. Arnaldo relata que solicitou ao Prof. Erick uma planilha detalhada

Universidade Federal do ABC , R. Santa Adélia, 166, Bangú – Santo André – SP – 09210-170
Tel 0 XX 11 – 4996-0150

www.ufabc.edu.br

Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

contendo valores dos materiais que foram adquiridos, porém não foi entregue.
4. Uso dos e-mails institucionais – Relator Prof. Marcelo Pires
O Prof. Marcelo Pires fez o relato a pedido do Prof. Eudes Eterno Filetti que se
sente incomodado com o recebimento de vários e-mails cujos assuntos não são de seu
interesse. O Prof. Marcelo relata a solicitação do Prof. Eudes de concentrar os grupos de
e-mails docentes e CCNH no e-mail da secretaria. O Prof. Sandro informa que este
assunto já foi discutido no CONSUNI. A Profª. Cristiane Schweitzer havia elaborado uma
proposta de comunicação, mas não foi levada adiante. O Prof. Sandro sugere procurar
esclarecimentos com o NTI. O Prof. André sugere que os e-mails dos docentes fossem
retirados do grupo CCNH, permanecendo somente o e-mail da secretaria, a qual “filtraria”
as mensagens recebidas e encaminharia aos docentes as informações realmente
importantes. O Prof. Arnaldo informa que a Secretaria do CCNH está elaborando um plano
para melhoria da comunicação interna e externa. Sugeriu que este item volte na pauta da
reunião do conselho.
Ordem do dia
1. Aprovação das atas das 1ª, 2ª e 3ª reuniões extraordinárias e 3ª reunião
ordinária de 2010 – Relatora Ana Lúcia Crivelari
As atas foram aprovadas com alterações.

O prof. Arnaldo consulta os conselheiros sobre a participação e manifestação
constante do Prof. Marcos de Abreu Ávila, representante suplente do CCNH no ConCECS,
nas reuniões do Conselho. O Prof. Roque diz que conforme as regras do Conselho de
Centro, somente os membros titulares podem se manifestar, ou na sua ausência, o
suplente. Convidados podem ter a palavra somente se algum conselheiro a ceder. O Prof.
Arnaldo sugere que para as próximas reuniões, as cadeiras sejam organizadas em forma
de “U” para acomodação dos conselheiros e os convidados permaneçam sentados em
cadeiras reservadas no fundo da sala.
Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15h30.
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