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Ata da sessão ordinária nº 07/2014 – ConsCCNH 

 

Ata da sétima sessão ordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia hum 2 

de setembro de dois mil e catorze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 3 

sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi 4 

presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da 5 

UFABC, e contou com a presença da vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello e dos 6 

seguintes Conselheiros: Representantes Docentes: Célio Adrega de Moura Júnior, Eduardo Leite 7 

Borba, Janaina de Souza Garcia, Maurício Domingues Coutinho Neto, Rodrigo Luiz Oliveira 8 

Rodrigues Cunha, Tiago Rodrigues e Wagner Alves Carvalho. Convidados: professor Klaus 9 

Werner Capelle, Reitor da UFABC, e as professoras Márcia Helena Alvim e Andréa Paula dos 10 

Santos Oliveira Kamensky. Ausências Justificadas: representante docente Luciano Puzer e 11 

representante técnico-administrativo Leonardo Lira Lima. Não votantes: Priscila Moura Arakaki, 12 

Renato Correa e Luiza Pereira, da secretaria do ConsCCNH.  Havendo quórum legal, o Prof. 13 

Ronei Miotto abriu a sessão às catorze horas e vinte minutos com os Informes da Direção: 1. 14 

Informou sobre a aprovação da prorrogação do projeto da Reserva Técnica Institucional (RTI) 15 

FAPESP 2012/2013 por mais doze meses, sem ônus. A readequação da RTI 2013/2014 poderá 16 

vir a ser discutida na próxima sessão. 2. Comunicou a prorrogação do prazo dos convênios da 17 

Profª Luciana Paulino com a empresa L’Oreal e do Prof. Wendel Alves com a empresa STC 18 

Silicones. 3. Informou sobre a indicação do Prof. Carlos Alberto-Silva como substituto durante 19 

as férias e demais afastamentos eventuais da vice diretora. 4. Informou sobre a distribuição, 20 

realizada por sorteio, de salas vacantes no Bloco B. Os professores Herculano Martinho, Hueder 21 

Oliveira e Valery Shchesnovich foram os contemplados. 5.  Comunicou acerca da reunião 22 

realizada na semana anterior entre a Reitoria e os dirigentes da universidade, na qual foram 23 

abordados assuntos como a criação de duas Superintendências: de Gestão de Pessoas – SUGEPE 24 

e de Obras; e a implantação de novos sistemas integrados de gestão para a instituição, atualmente 25 

em fase de estudo. 6. Informou sobre a reunião, agendada para a semana seguinte, com os 26 

coordenadores de cursos, de laboratórios de pesquisa e da pós-graduação. Nesta reunião serão 27 

apresentadas as novas funções da Divisão Administrativa e Divisão Acadêmica do Centro, e 28 

haverá também uma discussão com as áreas sobre a contratação de professores titulares e os 29 

perfis desejados, para encaminhamento à Reitoria. 7. Comentou sobre a existência, informada 30 

pela Secretaria Geral, de um banco de professores equivalentes para professores substitutos e 31 

visitantes, num total de cento e sessenta vagas. A sessão prosseguiu com os Informes dos 32 

Conselheiros: 1. Prof. Janaína Garcia lembrou acerca da reunião plenária do Bacharelado em 33 

Ciência e Tecnologia – BC&T, agendada para o dia 02 de setembro de 2014 às 14h00. Enfatizou 34 

a necessidade de maior participação dos docentes do CCNH. Acerca da avaliação para 35 

reconhecimento deste Curso, realizada em São Bernardo, salientou que os avaliadores 36 

observaram uma participação fraca dos docentes na avaliação. Ordem do Dia: 1.  Apresentação 37 

da Reitoria – Prof. Klaus W. Capelle: Prof. Klaus enfatizou a intenção da reitoria em ampliar 38 

canais de comunicação com os Centros – a intenção principal de sua participação nesta sessão do 39 

ConsCCNH. O reitor respondeu a questionamentos dos conselheiros sobre assuntos diversos: a) 40 

Mudanças, em termos práticos, com a elevação das coordenações de recursos humanos e de 41 
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obras a Superintendências: o reitor pontua duas mudanças relevantes no caso da SUGEPE: 1 

aumento do leque de atividades, passando a incorporar a divisão de Concursos Docentes (até 2 

então alocada na Secretaria Geral) e a Divisão de Segurança do Trabalho (antes lotada na 3 

Prefeitura Universitária); e um maior foco na qualidade de vida no trabalho. No caso da 4 

Superintendência de Obras, as vantagens são a criação de um canal de comunicação único com a 5 

supervisão da obra – que passa a ser apresentada à comunidade como uma interface única – e um 6 

melhor dimensionamento da quantidade de recursos humanos no setor, com mais contratações. 7 

b) Necessidade de adequações nos laboratórios de São Bernardo: o reitor informou que os prazos 8 

das obras estão sendo revistos – o levantamento anteriormente apresentado à reitoria não estava 9 

confiável – e, por isso, não é possível informar quanto às reformas. Confirmou a entrega do 10 

Bloco Delta como prioridade, e salientou o trabalho da Superintendência de Obras na 11 

consolidação das demandas e definição das prioridades. c) Acerca da moção referente à 12 

necessidade de salas para docentes do Centro, o reitor declarou sua concordância com a questão. 13 

Declarou sempre ter defendido as salas docentes individuais, exceto à época em que a demanda 14 

por laboratórios foi maior que a demanda por salas docentes – em meados de 2009 / 2010 – 15 

momento em que optou-se por abrir mão da perspectiva de salas individuais, convertendo-as em 16 

laboratórios de pesquisa. Pontuou que a maior perspectiva no momento para salas docentes é o 17 

Bloco Lambda no Câmpus São Bernardo, e salientou que a reitoria fará a macroalocação dos 18 

espaços aos Centros, não interferindo na deliberação destes sobre a utilização dos espaços 19 

alocados. Quanto à possibilidade de espaços em Santo André, não há perspectiva nas obras 20 

atuais, mas foi referida a realização de tratativas junto à Prefeitura do município quanto à 21 

possibilidade de novos espaços próximo ao terreno do outro lado da Avenida dos Estados, 22 

embora não haja informações concretas para o momento. Em caráter emergencial, a reitoria não 23 

proibiria a conversão de alguns laboratórios de pesquisa do Bloco L em salas docentes, apesar de 24 

que isso prejudicaria a oferta de laboratórios de pesquisa. d) quanto à alocação de espaços físicos 25 

para os Núcleos de Pesquisa da UFABC, o reitor esclareceu que constava do edital o 26 

compromisso de fornecimento de recursos financeiros, mas não de espaço físico; os proponentes 27 

concordaram com estes termos. Além disso, foi possível alocar recursos humanos para apoio dos 28 

Núcleos. e) Acerca dos espaços do Bloco Lambda, informou que está por ser definida a maneira 29 

como será realizada a distribuição entre os Centros: se em porções iguais, se conforme a 30 

demanda. Pontuou que a direção do CCNH, bem como as direções dos demais centros, 31 

participaram de todas as reuniões de planejamento dos espaços do Bloco Lambda. Prof. Ronei 32 

agradeceu ao reitor pela participação. Prof. Klaus agradeceu a oportunidade e informou que os 33 

assuntos trazidos pelos conselheiros serão analisados. Salientou a necessidade de manter a 34 

comunicação, e afirmou sua disponibilidade para reuniões com o Conselho em ocasiões futuras, 35 

no mínimo anualmente. 2. Aprovação das Atas da 5ª e 6ª sessões: A ata da 6ª sessão foi aprovada 36 

por unanimidade. Quanto à Ata da 5ª sessão, foi sugerida uma correção – o Prof. Célio de Moura 37 

Jr. estava ausente. Ata aprovada com uma abstenção (Prof. Célio, por não estar presente naquela 38 

sessão). 3. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: As avaliações em 39 

estágio probatório de doze meses dos professores Breno Arsioli Moura, Gabriel Teixeira Landi, 40 

Giselle Watanabe Caramello, Bruno Lemos Batista e Fernanda Franzolin; de vinte e quatro 41 

meses dos professores Sérgio Henrique B. Souza Leal, Marília Mello Pisani e Anderson de 42 

Araújo; e de trinta meses dos professores Alexandre Zatkovskis Carvalho, Camilo Andrea 43 
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Angelucci, Nathalia de Setta Costa, Cibele Biondo e Leticie Mendonça Ferreira foram aprovadas 1 

por votação simbólica. 4. Proposta para a criação de um Curso de Especialização (EaD) para a 2 

Formação Continuada de professores de Ciências e de Química – relator Prof. Luciano Puzer: 3 

Devido à ausência justificada do relator, e à impossibilidade da direção de relatar o tema por 4 

conflitos de interesse, o item foi retirado de pauta, devendo retornar na sessão seguinte. 5. 5 

Alocação de laboratórios de pesquisa – relatora Profª Janaína Garcia: Profª Janaína apresentou as 6 

solicitações de alocação recebidas pela Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos 7 

de Pesquisa do CCNH (CALGP); a avaliação dos potenciais demandantes realizada pela 8 

CALGP, fundamentada em seu Regimento Interno, para alocação nos espaços em processo de 9 

vacância ou já disponíveis: Lab. 505-3 (docentes migrando para o Câmpus São Bernardo) e o 10 

laboratório didático seco localizado no Bloco Zeta (SBC); e a indicação da CALGP, resultante 11 

deste processo. O Conselho optou por analisar separadamente cada item do Relatório: a) 12 

Alocação voluntária dos professores Márcio Santos Silva e Hueder Paulo Moisés de Oliveira, 13 

respectivamente, nos laboratórios L407-3 e L203-3: Prof. Tiago e Prof. Eduardo alertaram para o 14 

risco de serem alocados docentes com solicitações mais recentes em detrimento de solicitações 15 

mais antigas de alocação. Prof. Janaína reiterou a preocupação da CALGP em, primeiramente, 16 

alocar os docentes sem laboratório para, depois, receber novas alocações. Destacou, porém, o 17 

fato de estas duas alocações serem voluntárias e por afinidade de linha de pesquisa. As alocações 18 

foram aprovadas com uma abstenção (Prof. Rodrigo, coordenador do L–407). b) Solicitações de 19 

alocação pendentes: até a data da Reunião, havia na CALGP três alocações coletivas pendentes 20 

não direcionadas a nenhum laboratório específico: 1. Artur F. Kepler, Fernando H. Bartoloni e 21 

Luiz F. Ciscato, para um laboratório de pesquisa em química orgânica, com financiamento do 22 

projeto CTInfra; 2. Hueder P. M. de Oliveira, Heloísa F. Maltez e Bruno L. Batista, para um 23 

laboratório de espectroscopia; 3. Luciana Campos Paulino e Antônio Sergio Kimus Braz, para 24 

alocação no laboratório 507-3. No caso da terceira alocação, com o desligamento da Profª 25 

Angela Albuquerque, observa-se a existência de uma vacância no laboratório 507-3, o que 26 

permite atender à solicitação. O parecer da CALGP foi que a coordenadora e demais integrantes 27 

do laboratório 507–3 devam ser consultados quanto a esta alocação. A CALGP sugeriu que o 28 

grupo dos professores Artur F. Kepler, Fernando H. Bartoloni e Luiz F. Ciscato fosse indicado 29 

para alocação, por se tratar de uma demanda mais antiga, com todos os pesquisadores 30 

credenciados em programa de pós-graduação e com projetos aprovados junto a agências de 31 

fomento. Prof. Janaína salientou que, nos casos de alocação, todos os docentes integrantes do 32 

referido laboratório devem ser consultados e estar cientes de todas as demandas relacionadas a 33 

ele. A alocação dos professores Artur Keppler, Fernando Bartoloni e Luiz Ciscato no Lab. 505-3 34 

foi aprovada por unanimidade. c) Laboratório didático seco no Bloco Zeta: Prof. Janaína 35 

informou sobre a realização, pela CALGP, de duas consultas à comunidade sobre interesse neste 36 

espaço, sendo que a segunda consulta obteve como resposta duas demandas: 1. um grupo de 37 

vinte e cinco docentes da Filosofia, com demanda apresentada anteriormente e sem alocação em 38 

nenhum laboratório de pesquisa, com vários docentes cadastrados em programas de pós-39 

graduação e com projeto aprovado em agências de fomento; e 2. Um grupo de docentes do 40 

Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia (NBB), sendo dez do CCNH, para a instalação de 41 

equipamentos a serem adquiridos com verba do NBB. Após análise fundamentada nos critérios 42 

estabelecidos no Regimento Interno da CALGP, a Comissão propôs a alocação dos professores 43 
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de Filosofia neste laboratório didático seco localizado no Bloco Zeta (SBC), a ser revista quando 1 

da entrega do Bloco Lambda ao CCNH – espaço mais adequado a este laboratório. Foi 2 

salientado também que as demandas não contempladas permanecerão em aberto, não havendo 3 

necessidade de nova submissão para serem contempladas em futuras oportunidades. A alocação 4 

dos docentes da Filosofia no laboratório do Bloco Zeta foi aprovada por unanimidade. Prof. 5 

Ronei informou que a Direção do Centro comunicará e explicará a cada um dos demandantes as 6 

decisões do Conselho, através de comunicação interna (CI), por tratar-se de uma decisão do 7 

Conselho de Centro. Prof. Ronei salientou que a CALGP consultará os coordenadores de 8 

laboratórios de pesquisa, a fim de atender aos três docentes ainda não alocados. Acrescentou que 9 

será divulgado no website do CCNH de forma clara a maneira como devem ser encaminhadas à 10 

CALGP as demandas para alocação de espaço. Expediente: 1. Solicitação de afastamento para 11 

pós-doutoramento – Prof. Camilo Angelucci – relator Prof. Rodrigo Cunha: O relator apresentou 12 

parecer favorável ao afastamento. O Prof. Maurício comentou acerca da diferença, no âmbito das 13 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), nas normativas para os afastamentos para 14 

treinamento técnico e por interesse da instituição. O conselho pontuou que as mesmas 15 

normativas devam ser aplicadas para as duas categorias de afastamento, haja vista que os 16 

afastamentos aprovados para treinamento técnico, como todo afastamento para treinamento de 17 

funcionário público, apresentam caráter de interesse institucional. A Direção encaminhará as 18 

sugestões do Conselho à CPPD por meio de uma CI. O Prof. Ronei comentou sobre a 19 

possibilidade de contratação de professores visitantes, a fim de repor o afastamento eventual dos 20 

docentes, caso a proposta de 160 vagas para professores equivalentes apresentada pelos Diretores 21 

de Centro seja aprovada na próxima reunião da Comissão de Vagas. O item foi passado à ordem 22 

do dia e aprovado por unanimidade. 2. Bancas da Física – Editais nº 46, 47, 48 e 53/2014: Prof. 23 

Celio expôs a composição sugerida para as referidas bancas. No caso da banca do Edital nº 24 

53/2014, observou-se quantidade insuficiente de indicação de membros suplentes. Assim, 25 

visando evitar futuros entraves ao andamento do concurso, foram sugeridas mais algumas 26 

indicações de suplentes para esta banca, observada a ausência de conflito de interesse: Albério 27 

Borges Ferreira da Silva (pesquisador 1-B/CNPQ, USP-SCar), Antonio Ferreira da Silva 28 

(pesquisador 1-A/CNPQ, UFBA), e Armando Corbani Ferraz (pesquisador 1-B/CNPQ, USP). O 29 

item foi encaminhado à ordem do dia. Foram aprovadas as indicações de bancas dos editais 46, 30 

47 e 48/2014. Quanto ao Edital 53/2014, foi aprovada a adição dos três nomes propostos, desde 31 

que a área do Edital esteja de acordo. 3. Proposta para a criação dos cursos de Bacharelado e 32 

Licenciatura em História – relatora Profª Márcia Alvim: como a solicitante encontrava-se em 33 

afastamento, o item foi relatado pela presidência. Prof. Ronei realizou uma breve exposição do 34 

programa, explicando tratar-se de um curso proveniente de discussões iniciadas no Curso de 35 

Filosofia e que contará com a participação de vários docentes, não só do CCNH mas também do 36 

CECS. Foi destacado o caráter inovador da proposta do curso, ao visar romper com a tradição 37 

eurocêntrica e abordar temas como História Africana, Afro-Brasileira e Indígena, requeridos pelo 38 

MEC no currículo de ensino médio mas não adequadamente abordados em cursos superiores da 39 

área. O ConsCCNH manifestou-se favoravelmente à criação do curso. O item será retornado em 40 

uma ocasião posterior, quando o projeto estiver mais desenvolvido. 4. ConsUni: Progressão 41 

funcional e Promoção da categoria de Professor Adjunto IV para Professor Associado – relator 42 

Prof. Ronei Miotto: o item foi retirado de pauta. 5. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano 43 
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Puzer e Prof. Mauricio Coutinho Neto: o item foi retirado de pauta. 6. Atribuição didática da 1 

Profª Adelaide Faljoni-Alário – relator Prof. Ronei Miotto: O Prof. Ronei explicou que a 2 

condição da Professora Adelaide ter assumido a Coordenação Interdisciplinar da CAPES incide 3 

em uma série de afastamentos que inviabilizam sua carga didática. Questionou os conselheiros 4 

sobre como se deveria proceder acerca disso. Quanto à alocação didática para o terceiro 5 

quadrimestre de 2014, foi acordado orientar a Coordenação da Química a indicar um professor 6 

para substituir a Profª Adelaide no terceiro quadrimestre de 2014 e, para o próximo ano, 7 

contratar um professor visitante para cobrir as ausências de aula. Passado o item à ordem do dia, 8 

foi aprovada por unanimidade a dispensa de carga didática da docente durante o período de 9 

desempenho de sua função como Coordenadora de Área Interdisciplinar na CAPES. Nada mais 10 

havendo a declarar, o presidente deu por encerrada a sessão às 18h00, da qual eu, Priscila Moura 11 

Arakaki, lavrei a presente ata. 12 
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