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SINOPSE 

2ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da pauta da 2ª reunião ordinária de 2010 do 
Conselho do CCNH, realizada nos dias 08 e 12 de março nas salas 
406 e 307 do bloco B.  

 
Ordem do dia: 

 
 

1. Apresentação da avaliação dos relatórios de atividades docentes 12º mês Profs. 
Alysson Fábio Ferrari, André Sarto Polo, Daniel Carneiro Carrettiero, Érico Teixeira 
Neto, Frank Nelson Crespilho, Guilherme Cunha Ribeiro, Kleber Thiago de Oliveira, 
Marcos de Abreu Ávila, Maria Cristina Carlan da Silva, Raquel de Almeida Ribeiro e 
Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha – relator Prof. Arnaldo 
 
Todos os relatórios tiveram o parecer final para continuarem em estágio probatório, 
tendo sido acordado que ficarão disponíveis na secretaria até 15 de março para 
consulta. Após essa data, o Prof. Arnaldo assinará todos, ratificando os pareceres.  
 

2. Apresentação da avaliação dos relatórios de atividades docentes 24º mês Profs. 
Adelaide Faljoni-Alário, Álvaro Takeo Omori, Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., 
Herculano da Silva Martinho, Marcella Pecora Milazzotto, Márcio Teixeira do 
Nascimento Varella, Reinaldo Luiz Cavasso Filho e Wagner Alves Carvalho – relator 
Prof. Arnaldo 

 
Todos os relatórios tiveram o parecer final para continuarem em estágio probatório, 
tendo sido acordado que ficarão disponíveis na secretaria até 15 de março para 
consulta. Após essa data, o Prof. Arnaldo assinará todos, ratificando os pareceres.  
 
Exceção feita ao relatório da Profª Adelaide que não foi apresentado. Será solicitado 
ao responsável que o apresente. 
 

3. Apresentação dos relatórios de atividades docentes 12º mês Profs. Adriano Reinaldo 
Viçoto Benvenho, Ana Carolina Santos de Souza Galvão, Ana Melva Champi Farfán, 
Angela Albuquerque Teixeira Neto, Antonio Sérgio Kimus Braz, Arlene Cristina 
Aguilar, Charles Morphy Dias dos Santos, Cláudia Maria Furlan, Daniele Ribeiro de 
Arújo, Eduardo Andrade Botelho de Almeida, Eduardo Peres Novais de Sá, Fúlvio 
Rieli Mendes, Geoffroy Roger Pointer-Malpass, Juliana Marchi, Karina Passalácqua 
Morelli Frin, Márcia Aparecida Sperança, Márcio Peron Franco de Godoy, Marcus 
Vinícius Segantini Bonança, Pedro Galli Mercadante, Ricardo Augusto Lombello, 
Sérgio Sasaki, Thiago Regis Longo Cesar da Paixão, Tiago Rodrigues, Viviane Viana 
Silva – relator Prof. Arnaldo 
 
O Prof. Maximiliano será responsável pela condução da avaliação dos relatórios dos 
físicos, o Prof. Guilherme Ribeiro dos biólogos e o Prof. André Polo dos químicos. A 
avaliação dos relatórios deverá ser apresentada na próxima reunião. 
 

4. Apresentação do relatório de atividades de docente 24º mês Prof. Leonardo José 
Steil – relator Prof. Arnaldo 
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A avaliação será apresentada na próxima reunião e conduzida pelo Prof. André Polo. 
 

5. Aprovação do projeto PIBID - Integração Escola-Universidade na Formação de 
Professores das Ciências e Matemática * - relatora Profª Mirian Pacheco Silva 
 
A Profª Miriam Pacheco Silva relata que esse projeto visa oferecer bolsa de iniciação 
a docência. Após alguns questionamentos o projeto foi aprovado. 
 

6. Aprovação da regulamentação do estágio extra-curricular do Bacharelado em Física 
* – relator Prof. Alexsandre Figueiredo Lago 
 
O Prof. Marcelo Pires solicita a retirada do item da pauta, pois o assunto não foi 
discutido no Colegiado da Física.  
 

7. Aprovação das normas do estágio curricular obrigatório do curso bacharelado em 
Química e bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas * - relator Prof. 
Alexsandre Figueiredo Lago 
 
Após discussão, o documento foi aprovado. 
 

8. Aprovação de Regulamento sobre as normas para a realização de estágio            
supervisionado e estágio extracurricular durante o curso de graduação em 
Bacharelado em Ciências Biológicas da UFABC * – relator Prof. Eduardo Almeida  

 
Após apresentação e questionamentos, foi aprovado por unanimidade a aprovação 
do regulamento condicionado a inclusão das sugestões feitas por esse conselho. 

 
9. Aprovação de regulamento sobre as normas para a realização de estágio obrigatório   

dos cursos de Licenciatura * – relatora Profª Rosana Louro 
 
 Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade.  

 
10. Aprovação do plano de ocupação do bloco A – relatora Profª Marcela Ramos 
 

A Profª Marcela Ramos apresenta a proposta do grupo. Após discussão, decidiu-se 
que na próxima reunião será apresentada Resolução sobre o assunto a ser aprovada 
por esse conselho. 

 
11. O Prof. Arnaldo solicita aos conselheiros a inclusão de mais um item na pauta para 

votação: aprovação da solicitação de duplicação das vagas do concurso de Ensino 
de Física, com a nomeação da 3ª colocada Maria Inês Ribas Rodrigues. Dada a 
urgência do assunto o Conselho aprova a apreciação da matéria hoje. 
 
O Prof. Arnaldo encaminha para votação a aprovação da duplicação da vaga do 
concurso de Ensino de Física com a nomeação da terceira candidata, tendo havido 
oito votos favoráveis e uma abstenção. 

 
Informes: 
 
1. Carga didática e nomeação novos docentes – Relator Prof. Arnaldo 
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O Prof. Arnaldo relatou que devido a problemas relacionados a documentação, 

estão pendentes as nomeações de três docentes. Quanto às vagas para novos 
concursos, o CCNH foi contemplado com as 14 vagas mais 04 das que estavam em 
poder da Reitoria. Relata que o CCNH perdeu três vagas das que seriam pleiteadas 
à Reitoria, sendo duas da área de filosofia e uma do titular em física. Pela ordem, as 
vagas que foram contempladas pela Reitoria foram: uma para libras, uma para 
filosofia, uma para química combinada com a nano e uma para o titular da biologia.  

 
2. O Prof. Arnaldo relata que recebemos resposta da PROPES, acerca do problema 

levantado na reunião anterior sobre as impressões de alunos no CCNH. A PROPES 
está estudando maneiras de viabilizar a submissão on-line de solicitações de bolsas 
e relatórios, solucionando assim a questão. 

.  
3. O Prof. Arnaldo relata a solicitação de afastamento do país do Prof. Pietro Chimenti, 

de 60 dias. Após questionamentos, a solicitação foi aprovada.  
 
 
4. A servidora Aline Oliveira informa que ocorreu um incidente envolvendo transporte de 

materiais dos laboratórios didáticos sem que nada houvesse sido informado aos 
técnicos responsáveis. Estima ter havido avarias e perda em cerca de 30 a 40% de 
vidrarias.  
 

5. O Prof. Arnaldo informa que esteve no prédio da antiga empresa Philips em Mauá, 
observando as condições para possível futura instalação da UFABC.  

As sessões encerraram-se às 16:00 horas do dia 08 e às 12:00 horas do dia 12. 
 

 


