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Aos nove dias do mês de setembro de 2013, na sala 312-3 do bloco A do Campus 1 
Santo André da Universidade Federal do ABC, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão 2 
extraordinária o Conselho do CCNH (ConsCCNH), tendo comparecido o presidente do 3 
Conselho, Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os conselheiros titulares Profs. 4 
André Sarto Polo, Janaína de Souza Garcia, Luciano Puzer, Tiago Rodrigues e 5 
Wagner Alves Carvalho, assim como a representante discente de pós-graduação 6 
Andréia Silva e o representante técnico administrativo Leonardo Lira Lima. Esteve 7 
presente o Prof. Wanius José Garcia da Silva. Justificou a ausência o Prof. Eduardo 8 
Leite Borba em razão de consulta médica. Estiveram ausentes os professores Célio 9 
Adrega de Moura Júnior e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha. Esteve presente a 10 
secretária Ana Lúcia Crivelari. Informes da Direção: o Prof. Arnaldo Rodrigues 11 
informa que indicou o Prof. Maurício Domingues Coutinho Neto para o cargo de vice-12 
diretor pro-tempore e que a portaria de nomeação deve ser publicada em breve. Pauta 13 
única: RTI 2011-2012 – relator Prof. Wanius José Garcia da Silva: o relator informa 14 
que o valor da RTI é aproximadamente R$ 317.000 e cerca de R$ 37.000 é 15 
proveniente de exercício anterior, totalizando cerca de R$ 350.000. Informa que a 16 
utilização da RTI foi dividida basicamente em duas partes, sendo para adequação de 17 
dois laboratórios e para a central de gases. Apresenta a lista dos projetos beneficiados 18 
e os valores gastos, sendo R$ 190.000 com mobiliário para os laboratórios, R$ 24.000 19 
com a compra de dois nobreaks, R$ 19.000 com a reforma de laboratório no bloco B, 20 
R$ 940 com ar condicionado e R$ 45.000 com obras elétricas, totalizando R$ 279.000. 21 
Foram gastos R$ 69.0000 com o projeto de armazenamento e distribuição de gases 22 
especiais, e restou cerca de R$ 5.000 que foram devolvidos à FAPESP. Finalizada a 23 
apresentação o Prof. André Polo sugere acrescentar maior detalhamento no relatório, 24 
como o número de docentes e projetos beneficiados. A representante Andréia Silva 25 
propõe passar o item para a ordem do dia, tendo sido secundada pelo representante 26 
dos técnicos administrativos Leonardo Lira Lima. A Profª Janaína questiona qual é o 27 
prazo para envio do relatório à FAPESP, tendo o Prof. Wanius respondido que o prazo 28 
já finalizou e que ele já enviou a prestação de contas. O relatório científico entretanto 29 
necessita da aprovação desse Conselho. Em votação a proposta de passar o item 30 
para a ordem do dia foi aprovada por cinco votos favoráveis e dois votos contrários. O 31 
Prof. André Polo propõe que o texto com as modificações propostas seja novamente 32 
apresentado a esse Conselho antes de seu encaminhamento à FAPESP. O Prof. 33 
Wanius concorda com as modificações propostas e se compromete a realizá-las e 34 
enviar a ele e aos demais conselheiros antes de enviar à FAPESP. Em votação, o 35 
relatório científico apresentado é aprovado com cinco votos favoráveis, um voto 36 
contrário e uma abstenção. O Prof. Wagner Carvalho parabeniza o Prof. Wanius pela 37 
condução do trabalho. O Prof. Arnaldo encerra a sessão às 14:30 horas. Do que para 38 
constar, eu, Ana Lúcia Crivelari, lavrei a presente ata. 39 


