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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA SETE DE JUNHO.
Aos sete dias do mês de junho de 2010, na sala 7 da Rua Santa Adélia, campus
Santo André da Universidade Federal do ABC, 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 representantes titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha
Ribeiro, Jorge Tomioka, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho
Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Roque da Costa Caiero, Sandro Silva e Costa, Tatiana
Lima Ferreira e Wagner Alves Carvalho. Estiveram presentes os membros suplentes Profs.
Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Ivanise Gaubeur e Marcella Pecora Milazzotto. O
Prof. Gustavo Martini Dalpian esteve ausente tendo sido representado pelo seu suplente
Prof. José Antônio Souza. Esteve ausente a servidora Aline M. P. Oliveira. Esteve presente
o Pró-Reitor de Extensão, Prof. Plínio Zornoff Táboas, além dos servidores Ana Lúcia
Crivelari e Renato da Silva Correa.
Informe do Pró-Reitor de Extensão
O Pró-Reitor de Extensão, Prof. Plínio Zornoff Táboas, apresentou em linhas
gerais o funcionamento da PROEX. Relata que a Pró-Reitoria está dividida em três áreas,
sendo, Administrativa, de Extensão e Educação e que pretende alinhar a PROEX à política
nacional. Confirmou a intenção de apoio da Extensão à formação continuada de docentes
da área pública. Informou a existência de oito áreas temáticas dentro da Extensão. Relata
que gostaria de contar com o apoio de professores colaboradores nas linhas temáticas,
para a formação de um grupo. Esse grupo indicará um representante da UFABC para
dialogar com outros representantes da região sudeste. Relatou que as propostas de ações
para extensão universitária serão analisadas por pareceristas. Relata que precisará de
professores interessados nas atividades de Extensão para exercerem essa função.
Informou que o programa “UFABC para todos” abrirá as portas da UFABC para escolas
públicas no período de 6 a 7 de agosto e sugere que os professores programem atividades
diferentes com seus alunos nesses dias, pois haverá movimentação diferente na
Universidade.
Informes da Direção
1.
O Prof. Arnaldo leu o ofício da Pró-Reitora de Planejamento e
Desenvolvimento. Tal ofício reporta que o orçamento da UFABC, previsto para
aproximadamente R$ 84 milhões para investimento, será apenas R$ 31 milhões.
Apresenta a planilha orçamentária final, indicando as áreas e os investimentos de cada
uma. Relata que o orçamento constituído para o CCNH é de aproximadamente R$ 1,9
milhão para custeio e R$ 3 milhões para investimento. Diante dos cortes orçamentários, o
orçamento foi de aproximadamente R$ 1,7 milhão para custeio e R$ 800 mil para
investimento.
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Nesse momento o Prof. Maurício Coutinho chega.
Relata que o CCNH ainda está em situação confortável em seu orçamento.
Ressaltou que o CCNH ainda tem muito pouco previsto para o campus São Bernardo.
Relata que, uma vez liberado o dinheiro, será necessário utilizá-lo rapidamente e, assim
que ocorrer o empenho, deverá haver um mutirão para elaboração de termos de referência
e demais providências. Informou que sobre o orçamento de 2011 não existe ainda nada
definido. Enfatizou que é importante definir quais serão as prioridades. Relata que cada
curso pós BC&T do CCNH teve orçado aproximadamente R$ 150 a R$ 200 mil para
investimento e que os coordenadores tiveram papel ativo, foram compreensivos e atuaram
coletivamente de forma transparente nos cortes e adequações dos orçamentos.
2.
O Prof. Sandro pediu desculpas pelo processo de alocação didática ter sido
feito em cima da hora e ter sofrido mudanças depois. Relata ter havido impasses com
outros Centros, problemas na distribuição do BCT. Pediu desculpas também pelo processo
do PEAT, que sofre com a falta de entrosamento e com a falta de informação da atribuição
didática da pós-graduação. O Prof. Guilherme questiona sobre o problema da diversidade
de horários das disciplinas, tendo respondido que foi o Comitê de Horários que organizou a
alocação de acordo com os horários das salas de aula, além da entrada das unidades
Atlântica e Salete. Ainda, disse que a mudança na Reitoria e de servidores da PROGRAD
atrapalhou, e que pretende pedir sugestões e críticas. Relata ter havido uma pesquisa
sobre o PEAT, e, em média, os alunos gostaram do programa.
Informes dos Conselheiros:
Não houve informes. Apenas o Prof. Maximiliano perguntou o status da CI
enviada à Procuradoria Jurídica. O Prof. Arnaldo responde que ainda não houve resposta.
Ordem do dia
1.
Crivelari

Aprovação das atas da 4ª reunião ordinária de 2010 – Relatora Ana Lúcia

Atas aprovadas com pequena alteração.
2.
Apresentação da avaliação do 12º mês de efetivo exercício Profs. Alexandre
Reily Rocha e Caetano Rodrigues Miranda e do 24º mês de efetivo exercício dos Profs.
Alexsandre Figueiredo Lago, José Antonio Souza e Renata Maria Augusto da Costa –
relatora Ana Crivelari;
A secretária Ana Crivelari informa que todas as avaliações apresentadas
tiveram o parecer final para continuarem em estágio probatório. As avaliações foram
aprovadas por unanimidade.
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3. Eleições para representantes discentes no Conselho do CCNH – relatora Ana
Crivelari;
A secretária Ana Crivelari informa que os representantes atuais no Conselho do
CCNH tomaram posse em 14 de agosto de 2009. De acordo com a Resolução nº 23 do
CONSUNI, de 05/06/2009, os representantes docentes e técnicos administrativos tem
mandato de dois anos e os representantes discentes possuem mandato de um ano.
Apresenta proposta de portaria de nomeação da Comissão Eleitoral para eleições
discentes. Esse Conselho indica o Prof. Guilherme Ribeiro, a secretária Ana Crivelari e a
aluna de graduação Tatiana Peixoto Gonçalves para comporem a comissão.
Posteriormente será verificada a indicação de um aluno de pós-graduação. O Prof. Marcelo
Pires afirmou que não se voluntariou para compor essa comissão por estar participando de
outras no momento.
Nesse momento chega o Prof. Wagner Carvalho.
4.
Solicitação de afastamento para pós-doutorado Prof. José Carlos Rodrigues
Silva – relator Prof. Sandro S.Costa;
O Prof. Sandro relata que a solicitação foi enviada à Reitoria questionando
se aquele órgão ratificaria o suposto acordo entre o Prof. Rodrigues e a gestão anterior.
Apresenta o despacho assinado pelo Chefe de Gabinete reconhecendo o acordo. Relatou
que o cronograma apresentado inicia-se no segundo semestre deste ano e o afastamento
no início do ano que vem e que existe uma folha de despacho ao final com justificativas. O
parecer do Prof. Sandro é de que o projeto deva ser avaliado por um especialista da área
de Química.
Dada a palavra à Profª Ivanise pelo Prof. Arnaldo, esta informa que a CPPD
já avaliou dois casos nos quais foram levados em consideração a avaliação do Conselho
do Centro e que não há padrão até o momento. Informou que uma comissão de caráter
mais geral está sendo criada a fim de avaliar tais solicitações. O Prof. André Polo
considera estranho não haver pedido de fomento, pois não se conseguirá fazer uma
avaliação do nível da FAPESP e CNPq, além de sentir-se desconfortável em aprovar uma
solicitação apenas ratificando um acordo com a Reitoria. Lembrou que o professor
Rodrigues foi para a Pró-Reitoria, e quando voltou foi dispensado da carga didática, assim
como o Prof. Gregores, mesmo não estando em cargo administrativo.
O Prof. Sandro disse que o fato de não submeter a uma agência externa não
pode ser critério de análise, pois o professor pode não precisar do apoio de uma agência,
não precisando assim de avaliação externa.
O Prof. Arnaldo encaminhou a proposta de realização de parecer técnico,
tendo havido nove votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção.
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Com relação a quem fará o parecer técnico houve duas propostas: a primeira
foi de encaminhar para os professores seniores visitantes da Capes. A segunda proposta
foi enviar o projeto para a coordenação da pós-graduação em Química, tendo sido
aprovada com nove votos favoráveis e duas abstenções.

5.

Comissão de espaços do CCNH – relator Prof. Arnaldo

O Prof. Arnaldo relata que apesar de tratar-se de tema administrativo,
gostaria de obter o parecer desse Conselho. Apresenta proposta de portaria para criação
de Comissão de Espaços do CCNH. O objetivo dessa Comissão seria assessorar a
Direção do Centro nos assuntos relacionados à ocupação de espaços. Além disso,
pretende extinguir o atual “Grupo de Trabalho sobre Ocupação do Bloco A”, tão logo este
finalize seu trabalho. Relata que gostaria de houvesse nesse grupo um representante de
cada uma das áreas do CCNH, ou seja, um químico, um físico, um biólogo, um docente da
licenciatura e um simulador. Enfatizou que a alocação dos espaços é e será tratada
administrativamente, e que só apresentou esse tema para o Conselho para que seja
tratado de forma abrangente.
O Prof. Sandro lembrou que existem também filósofos, e que várias pessoas
mostraram preocupação com o espaço do Colégio Salete. Após isso, o Prof. Sandro deixa
a reunião.
O Prof. Roque diagnosticou que é importante definir qual o trabalho e o
objetivo da comissão, determinar espaços futuros e atuais, tendo seus objetivos, mandatos
e legitimidade claros.
Não houve deliberação sobre esse assunto. O Prof. Arnaldo apresentará
proposta de portaria na próxima reunião desse Conselho.
Expediente:
1.
Avaliação do 12º mês de efetivo exercício Profª Iseli Lourenço Nantes –
relator Prof. Arnaldo;
O Prof. Arnaldo propôs a formação de comissão formada pelos mesmos
professores titulares que foram designados para a avaliação da Profª Adelaide, ou seja,
Profs. Antonio Faleiros, Rodney Bassanezi e Pedro Carajilescov, tendo todos concordado.
Diante do consenso, o Prof. Arnaldo propõe que esse assunto passe para
Ordem do Dia. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Em seguida é colocada
em votação a proposta dos nomes dos componentes da comissão, citados no parágrafo
anterior, tendo sido aprovados por unanimidade.
2.

Escola de Física – relator Prof. Maximiliano;
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O Prof. Maximiliano relatou que o Professor Alysson é o coordenador da 3ª
Escola de Física da UFABC. Relata que o Prof. Alysson solicitou o comprometimento do
CCNH para com a Escola.
O Prof. Wagner deixa a reunião e a Prof.ª Marcella passa a representá-lo.
O Prof. Maximiliano seguiu relatando o pedido de painéis, serviços de
secretaria e principalmente espaço físico. Relata que o Prof. Alysson espera que o Diretor
apóie o evento perante a Reitoria e demais órgãos. O Prof. Arnaldo relatou que o CCNH
pode encaminhar os pedidos para os órgãos responsáveis, mas não pode garantir que
serão atendidos. O Prof. Pires informa que a Escola de Física já foi considerado como um
evento anual oficial da UFABC. Considera necessário apenas garantir o espaço. O Prof.
Arnaldo finalizou o assunto dizendo que o Prof. Alysson pode procurar a direção para
encaminhar a solicitação.
O Prof. André Polo deixa a reunião.
3. Cooperação Científica e Tecnológica entre UFABC e Instituto de Traumatologia
e Ortopedia / Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (IOT-FM/USP) – relator Prof. José Antonio;
O Prof. José Antonio relata que o convênio foi solicitado pela Profª Juliana
Marchi. Relata o histórico do processo, tendo sido inicialmente apresentado no CECS por
contemplar as áreas de Bioengenharia e Biomateriais. Foi aprovado no Conselho do CECS
e no CONSEP. Após isso foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica que recomendou
que fossem feitos convênios separados para a pesquisa e o ensino. Relata que a Profª
Juliana Marchi solicita a aprovação desse convênio, mostrando o uso compartilhado do
IOT como maior vantagem na descrição do trabalho de uma aluna de pós. Narrou que o
processo foi aprovado em várias instâncias e que o pleito foi submetido ao Conselho,
envolvendo apenas pesquisa. O Prof. Maximiliano aponta que não ficou claro de que se
trata o convênio, e que o termo pareceu incorreto. O Prof. José Antonio relata que deveria
ser levado em conta o mérito, e que a proposta completa será escrita após a aprovação
dos termos. O Prof. Arnaldo recomenda que o assunto seja melhor substanciado e
reapresentado ao Conselho.
Devido ao horário a sessão foi interrompida, ficando os itens a seguir para
serem tratados em próxima sessão.
4.

RTI 2009 FAPESP – relator Prof. Roque C. Caiero;

5.
Uso dos e-mails institucionais e Plano de comunicação do CCNH – relatora
Ana Crivelari;
A reunião encerrou-se às dezessete horas e quinze minutos.
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