
 

 

Universidade Federal do ABC 

CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Ata de Reunião  

 

 

 

 

Universidade Federal do ABC, R. Santa Adélia, 166, Bangu – Santo André – SP – 09210-170 

Tel. 0 XX 11 – 4996-0150      www.ufabc.edu.br 

  

 

ATA DA CONTINUAÇÃO QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
2010 DO CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS 
NATURAIS E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA 
CATORZE DE JUNHO DE 2010. 
 

Aos catorze do mês de junho de 2010, na sala L604 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 Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, 
Roque da Costa Caiero e Sandro Silva e Costa. O Prof. Gustavo Martini Dalpian e seu 
suplente estiveram ausentes. O Prof. Wagner Alves Carvalho esteve ausente, tendo sido 
representado pela sua suplente Profª Marcella Pecora Milazzotto. O Prof. Jorge Tomioka e 
sua suplente estiveram ausentes. A Profª Tatiana Lima Ferreira e seu suplente estiveram 
ausentes. A servidora Aline Maxiline Pereira de Oliveira esteve ausente. Esteve presente o 
Prof. Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, além dos servidores Ana Lúcia Crivelari e 
Renato da Silva Correa. 

 
 

Ordem do dia 
 

1. Comissão de espaços do CCNH – relator Prof. Arnaldo 
 

O Prof. Arnaldo apresenta proposta de portaria para criação da Comissão de 
Espaços do CCNH. Relata que a intenção é tratar a questão do espaço de modo 
estratégico. Relata que a equipe irá trabalhar pela conquista de novos espaços, 
contemplando espaços futuros, afirmando que a decisão final pertence à Direção. Deixa 
claro que as demandas serão enviadas ao diretor que as encaminhará ao grupo.  

 
O Prof. Sandro deixa a reunião para participar da reunião da Comissão de 

Graduação.  
 
O Prof. Arnaldo relata que a pós-graduação não está vinculada aos Centros. Deixa 

claro que os colegiados indicarão nomes para comporem a Comissão. Os nomes serão 
escolhidos mediante votação pelo Conselho. Encaminha para votação a criação do Grupo 
de Estudos de Espaço do CCNH, esclarecendo que a portaria será votada depois. A 
proposta de criação do grupo foi aprovada por unanimidade, apesar de ser uma decisão 
administrativa. O Prof. Arnaldo enfatiza que o Conselho será soberano na decisão de 
escolha dos nomes.  

 
Nesse momento chega o Prof. André Polo. 

 
 
Expediente:  
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1. RTI 2009 FAPESP – relator Prof. Roque C. Caiero 
 

O professor Roque iniciou relatando que será necessário aprovar três coisas. 
Informou que na sessão de novembro foi aprovado pelo Conselho um esboço do plano de 
2009. Relata que não existem informações oficiais disponíveis sobre a execução das 
reservas técnicas, e que as informações que obteve vieram do Prof. Leigui através de um 
e-mail. Dessas informações depreendeu que existem três versões diferentes de planos e 
não é possível saber qual foi enviada à FAPESP. Enfatizou que não é possível saber quais 
as prioridades e quais projetos são beneficiados pelos laboratórios, e que estas 
informações devem estar como o coordenador, Prof. Erick Bastos. Relata que ele não 
cooperou com o envio das informações, tendo alegado outros afazeres. Acrescenta que 
houve aprovação no Conselho do Centro de documentos enviados à FAPESP em caráter 
condicional e que não foi enviada posteriormente a versão final de tais documentos ao 
Conselho. Informou que o caráter público necessário para esse assunto não foi cumprido. 
Destacou que houve três responsabilidades não cumpridas, a do coordenador que não 
disponibilizou as informações, a do Conselho que aprovou um plano que não viu, e a do 
Diretor que deve, como responsável administrativo do Centro, estabelecer as prioridades, 
acompanhar a execução e estabelecer os procedimentos acerca da Reserva Técnica, 
podendo ainda indicar um coordenador para isso. O Professor Roque propôs o que segue:  

 
1) Que a Diretoria contate o coordenador e obtenha as informações de 2008 e 2009; 

 
2) Manter o coordenador atual, Prof. Erick Bastos, como representante do Centro na 

execução da RTI 2009, devendo o mesmo prestar esclarecimentos a esse 
Conselho, para os processos em andamento; 
 

3) O Conselho não deveria aprovar matéria cujo principal critério seja o 
constrangimento de prazos; 
 

4) O Conselho deve aprovar representantes, a fim de conferir caráter institucional às 
indicações da Direção; 
 

5) Criação de uma Resolução para uso da Reserva Técnica Institucional, 
independentemente de a FAPESP o exigir.  
 

O Professor Arnaldo informa que o Prof. Erick o procurou questionando-o se deveria 
continuar o trabalho. O Prof. Arnaldo relata que respondeu a ele afirmativamente. Informa 
também que o Prof. Klaus Capelle, Pró-Reitor de Pesquisa é o responsável pela Reserva 
Técnica de 2010, mas quem define sua aplicação é o CCNH. O Prof. Marcelo Pires 
discorda da afirmação do Prof. Roque de que o Conselho errou. Considera que na época 
não havia outra opção, que não havia pauta, eram conselheiros recém eleitos, e 
aprovaram por indicação da Direção da época. Sugeriu conhecer as regras da FAPESP, 
elaborar procedimentos e torná-los públicos. O Prof. Roque enfatizou que o principal 
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problema é que a informação não é pública. O Prof. Arnaldo indicou que a intenção da 
discussão é exatamente não cometer erros novamente, e que a princípio a Reserva 
Técnica será utilizada para fazer os laboratórios funcionarem. Enfatizou que a intenção é 
fazer tudo da forma mais concreta e transparente possível, e questionou se o Conselho 
teria que aprovar a prestação. O Prof. Roque respondeu que cabe ao Conselho a 
aprovação do relatório científico e solicita a apresentação do Plano de Aplicação completo. 
O Prof. Arnaldo conclui o assunto e informa que o mesmo voltará à pauta no expediente da 
próxima reunião.  

 
2. Uso dos e-mails institucionais e Plano de comunicação do CCNH – relatora 
Ana Crivelari; 
 
A secretária Ana Crivelari relembra o relato do Prof. Marcelo Pires na sessão anterior.  

Relata três principais problemas detectados no envio de mensagens ao grupo 
docentes@ufabc.edu.br, bem como apresenta propostas para solução. Além disso, propõe 
o encaminhamento da questão aos conselhos superiores.  

 
Neste momento a reunião teve que ser interrompida em razão de utilização da sala 

para aulas. O assunto será abordado novamente na próxima sessão.      
 
A reunião encerrou-se às dezesseis horas. 

 
 


