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Ata da sessão extraordinária
 
 
Ata da terceira sessão extraordinária1 
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC)2 
minutos do dia quinze de outubro3 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º 4 
andar, Bangu, Santo André5 
Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas6 
dos seguintes Conselheiros:7 
André Sarto Polo; Eduardo Leite Borba; Janaína de Souza Garcia; Luciano Puzer;8 
Costa, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha9 
técnico-administrativo, Leonardo Lira Lima; a representante discente de pós10 
Silva. Não votantes: Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva Correa, secretários do ConsCCNH; 11 
Leonardo José Steil, Jean12 
representante docente Célio Adrega de Moura Júnior 13 
do país. Havendo quórum legal, o Prof. Arnaldo abre a sessão às 13h50 com os 14 
Direção: 1) O Prof. Arnaldo informa que o15 
salas no campus São Bernardo16 
para estabelecer os prazos de 17 
que a previsão inicial que é 18 
informa que a alocação didática está sendo finalizada e que 19 
professor. 4) O Prof. Ronei informa que, seguindo decisão do conselho, o pr20 
Capelle ofereceu-se para ministrar disciplina no quadrimestre21 
atribuir-lhe créditos devido à22 
está obrigando o professor Klaus a ministrar aulas e que 23 
feito de forma aberta e os professores 24 
professor Klaus a lecionar25 
professor quais disciplinas 26 
de reconsideração pelo Conselho do CCNH sobre decisão de cancelamento do uso da reserva 27 
técnica institucional (RTI) FAPESP para subprojeto referente ao biotério.28 
informa que o conselho recebeu uma 29 
a parcela da RTI que seria destinada à30 
Camila Almeida, responsável pela demanda,31 
necessidade de definir se acolhe ou não a solicitação para que o32 
em outubro à FAPESP. Passa33 
relata que a decisão de re34 
comunicação entre a demandante e 35 
Comissão de Biotérios e tem contato com as obras36 
projeto de ar-condicionado e a compra 37 
projeto foi conseguida por outros meios, restando 38 
havia ficado claro. Explica que as demandas foram cortadas erroneamente pela engenharia da 39 
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sessão extraordinária nº 003/2013 - CCNH – ConsCCNH 

sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às 

quinze de outubro de dois mil e treze, na sala 312-3, Torre 3 
o ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º 

andar, Bangu, Santo André. A sessão foi presidida pelo Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos 
Júnior, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, 

Conselheiros: Ronei Miotto, vice-diretor do CCNH; os representantes docentes: 
André Sarto Polo; Eduardo Leite Borba; Janaína de Souza Garcia; Luciano Puzer;

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e Wagner Alves Carvalho
administrativo, Leonardo Lira Lima; a representante discente de pós

Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva Correa, secretários do ConsCCNH; 
Jean-Jacques Bonvent e Fernando Heering Bartoloni

Célio Adrega de Moura Júnior teve ausência justificada por afastamento 
Havendo quórum legal, o Prof. Arnaldo abre a sessão às 13h50 com os 

f. Arnaldo informa que os docentes do CCNH já começaram a ocupar suas 
Bernardo do Campo. 2) O Prof. Arnaldo informa que haverá uma reunião 

de entrega dos laboratórios do campus São Bernardo do Campo, sendo 
que é para o mês de dezembro pode ser antecipada. 

informa que a alocação didática está sendo finalizada e que ainda há cerca de seis turmas sem 
4) O Prof. Ronei informa que, seguindo decisão do conselho, o pr

se para ministrar disciplina no quadrimestre, mas ainda não foi possíve
lhe créditos devido às suas dificuldades de agenda como pró-reitor. Esclarece que não 

está obrigando o professor Klaus a ministrar aulas e que o trabalho difícil de alocação 
os professores fazem as opções. Registra que 

professor Klaus a lecionar nenhuma disciplina que não queira, mas 
ciplinas estavam sem docentes. Ordem do dia: 1) RTI 201

de reconsideração pelo Conselho do CCNH sobre decisão de cancelamento do uso da reserva 
técnica institucional (RTI) FAPESP para subprojeto referente ao biotério.

o conselho recebeu uma solicitação de reconsideração sobre sua decisão de cancelar 
ela da RTI que seria destinada à demanda dos biotérios. Explica que a

Almeida, responsável pela demanda, formalizou o recurso. Lembra que
definir se acolhe ou não a solicitação para que o projeto 

assa a palavra à professora Maria Camila Almeida. A Prof.
retirar a demanda do biotério da RTI ocorreu

demandante e os conselheiros. Explica que é representante do CCNH na 
Comissão de Biotérios e tem contato com as obras. Relata que a demanda original incluía um 

condicionado e a compra de rodapés, mas, devido à urgência
projeto foi conseguida por outros meios, restando ainda atender a demanda do rodapé, o que não 
havia ficado claro. Explica que as demandas foram cortadas erroneamente pela engenharia da 

 

do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
, realizada às treze horas e cinquenta 

3, Torre 3 – 3º andar, da 
o ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º 

Arnaldo Rodrigues dos Santos 
 e contou com a presença 

os representantes docentes: 
André Sarto Polo; Eduardo Leite Borba; Janaína de Souza Garcia; Luciano Puzer; Lúcio Campos 

e Wagner Alves Carvalho; o representante 
administrativo, Leonardo Lira Lima; a representante discente de pós-graduação, Andréia 

Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva Correa, secretários do ConsCCNH; 
e Fernando Heering Bartoloni. Ausentes: o 

teve ausência justificada por afastamento 
Havendo quórum legal, o Prof. Arnaldo abre a sessão às 13h50 com os Informes da 

s docentes do CCNH já começaram a ocupar suas 
O Prof. Arnaldo informa que haverá uma reunião 

São Bernardo do Campo, sendo 
para o mês de dezembro pode ser antecipada. 3) O Prof. Ronei 

há cerca de seis turmas sem 
4) O Prof. Ronei informa que, seguindo decisão do conselho, o professor Klaus 

mas ainda não foi possível 
reitor. Esclarece que não 

trabalho difícil de alocação está sendo 
. Registra que não está obrigando o 

 simplesmente relatou ao 
RTI 2012/2013: solicitação 

de reconsideração pelo Conselho do CCNH sobre decisão de cancelamento do uso da reserva 
técnica institucional (RTI) FAPESP para subprojeto referente ao biotério. O Prof. Arnaldo 

sobre sua decisão de cancelar 
Explica que a professora Maria 

Lembra que o conselho tem a 
projeto possa ser enviado ainda 

Almeida. A Prof.a Camila 
da RTI ocorreu por causa de falta de 

Explica que é representante do CCNH na 
Relata que a demanda original incluía um 

devido à urgência, a elaboração deste 
demanda do rodapé, o que não 

havia ficado claro. Explica que as demandas foram cortadas erroneamente pela engenharia da 
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UFABC e, por isso, foi necessário solicitá1 
contar com a instalação dos rodapés para ser possível o funcionamento dos biotérios.2 
que houve uma falha de comunicação e os conselheiros não sabiam de toda esta p3 
Entende que este foi o motivo da negativ4 
a direção para esclarecer a situação. Reconhece o erro de não ter acompanhado a evolução da 5 
questão no conselho. Soli6 
rodapés de cerca de 22 mil 7 
que a solicitação para o projeto da RTI é pertinente pela8 
trâmites de uma licitação. 9 
continuar com as pesquisas desenvolvidas no momento, pois o atual local no qual existe um 10 
biotério terá seu contrato de aluguel vencido e 11 
no CCNH mais de dez doce12 
que podem ser beneficiado13 
corrobora o relato e confirma que o atual biotério será desativado. A Prof14 
caso não consigam transferir os animais para o novo biotério será preciso utilizar da eutanásia. A 15 
Prof.a Janaína informa que a verba da RTI será disponibilizada apenas em 2014. 16 
comenta que se fossem esperar pela verba 17 
Rodrigo afirma que a situação18 
delicada. Questiona como o conselho19 
conselheiros discutem acerca das qu20 
Prof.a Camila esclarece que os biotérios só poderão ser liberados para uso se contiverem os 21 
rodapés, por determinação legal. Informa que22 
são a única pendência para que os outros itens sejam instalados e o biotério funcione. Afirma 23 
que, no caso do biotério de 24 
e, após a instalação de ar-condicionado e exaustão 25 
Arnaldo pergunta aos conselheiros se26 
Maria Camila Almeida para que a demanda do biotério esteja na RTI27 
por unanimidade. O Prof. Arna28 
feita a readequação dos valores no projeto da RTI.29 
deste ano e clama para que o processo melhore no próximo ano. O Prof. Jean30 
preocupação com a condução do processo e sugere que para o próximo ano as demandas sejam 31 
levantadas com antecedência e a RTI tenha uma utilização mais racional. O Prof. Arnaldo 32 
informa que o assunto foi pautado com antecedência e conclui que a demora se deu dev33 
tempo que o conselho necessitou para tratar da questão. Informa que há resolução do conselho 34 
que trata da questão e cabe ao35 
esclarece que foi feita consulta prévia36 
da comunidade, mas apenas em uma segunda chamada e, ainda, houve 37 
Conclui ter havido problemas por38 
professor Fernando Heering Bartoloni39 
da RTI. O Prof. Fernando sugere que a pessoa indicada para elaborar o projeto acompanhe o 40 
processo desde o começo, e não apenas em sua parte final, como ocorreu. Os c41 
discutem os procedimentos concernentes à RTI. O Prof. 42 
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so, foi necessário solicitá-las ao projeto da RTI. Discorre sobre a necessidade de 
contar com a instalação dos rodapés para ser possível o funcionamento dos biotérios.
que houve uma falha de comunicação e os conselheiros não sabiam de toda esta p

que este foi o motivo da negativa de sua demanda pelo conselho. Informa que
a situação. Reconhece o erro de não ter acompanhado a evolução da 

olicita a reconsideração destacando o custo baixo
 reais. Argumenta que o benefício da instalaçã

o projeto da RTI é pertinente pela urgência da questão para se evitar os 
 Expõe que se os biotérios não estiverem prontos não será possível 

continuar com as pesquisas desenvolvidas no momento, pois o atual local no qual existe um 
biotério terá seu contrato de aluguel vencido e este não será renovado pela UFABC. Pontua que 

docentes utilizam com muita frequência o biotério e
ados. Mediante os argumentos, solicita a reconsidera

corrobora o relato e confirma que o atual biotério será desativado. A Prof
caso não consigam transferir os animais para o novo biotério será preciso utilizar da eutanásia. A 

informa que a verba da RTI será disponibilizada apenas em 2014. 
comenta que se fossem esperar pela verba da UFABC seria ainda mais demorado. O Prof. 
Rodrigo afirma que a situação do biotério é grave, pois a questão da manuten

omo o conselho pode atuar para minimizar estas ingerências.
conselheiros discutem acerca das questões dos biotérios e tiram dúvidas com a pleiteante. A 

esclarece que os biotérios só poderão ser liberados para uso se contiverem os 
rodapés, por determinação legal. Informa que, no caso do biotério de Santo André,
são a única pendência para que os outros itens sejam instalados e o biotério funcione. Afirma 

, no caso do biotério de São Bernardo do Campo, a obra física será 
condicionado e exaustão só restará a instalação dos 

aos conselheiros se acolhem a solicitação de reconsideração da professora 
para que a demanda do biotério esteja na RTI. A solicitação é 

. O Prof. Arnaldo explica que, acolhido o recurso, é preciso 
dos valores no projeto da RTI. O Prof. Rodrigo critica a condução da RTI 

deste ano e clama para que o processo melhore no próximo ano. O Prof. Jean
upação com a condução do processo e sugere que para o próximo ano as demandas sejam 

levantadas com antecedência e a RTI tenha uma utilização mais racional. O Prof. Arnaldo 
que o assunto foi pautado com antecedência e conclui que a demora se deu dev

tempo que o conselho necessitou para tratar da questão. Informa que há resolução do conselho 
que trata da questão e cabe aos conselheiros verificarem se devem adequá

que foi feita consulta prévia, contudo em um primeiro momento não houve demandas 
da comunidade, mas apenas em uma segunda chamada e, ainda, houve 

problemas por falta de comunicação. O Prof. Arnaldo passa a palavra ao 
Fernando Heering Bartoloni, designado como responsável pela elaboração do projeto 

da RTI. O Prof. Fernando sugere que a pessoa indicada para elaborar o projeto acompanhe o 
processo desde o começo, e não apenas em sua parte final, como ocorreu. Os c

s concernentes à RTI. O Prof. Arnaldo afirma ser preciso 

 

Discorre sobre a necessidade de 
contar com a instalação dos rodapés para ser possível o funcionamento dos biotérios. Esclarece 
que houve uma falha de comunicação e os conselheiros não sabiam de toda esta problemática. 

de sua demanda pelo conselho. Informa que procurou 
a situação. Reconhece o erro de não ter acompanhado a evolução da 

o custo baixo da aquisição dos 
ção do rodapé é coletivo e 

da questão para se evitar os 
Expõe que se os biotérios não estiverem prontos não será possível 

continuar com as pesquisas desenvolvidas no momento, pois o atual local no qual existe um 
não será renovado pela UFABC. Pontua que 

a o biotério e existem outros ainda 
licita a reconsideração. O Prof. Ronei 

corrobora o relato e confirma que o atual biotério será desativado. A Prof.a Camila enfatiza que 
caso não consigam transferir os animais para o novo biotério será preciso utilizar da eutanásia. A 

informa que a verba da RTI será disponibilizada apenas em 2014. A Prof.a Camila 
da UFABC seria ainda mais demorado. O Prof. 

manutenção de animais é 
minimizar estas ingerências. Os 

estões dos biotérios e tiram dúvidas com a pleiteante. A 
esclarece que os biotérios só poderão ser liberados para uso se contiverem os 

, no caso do biotério de Santo André, estes rodapés 
são a única pendência para que os outros itens sejam instalados e o biotério funcione. Afirma 

 entregue no final do ano 
ó restará a instalação dos rodapés. O Prof. 

a solicitação de reconsideração da professora 
. A solicitação é aprovada 

ldo explica que, acolhido o recurso, é preciso definir como será 
O Prof. Rodrigo critica a condução da RTI 

deste ano e clama para que o processo melhore no próximo ano. O Prof. Jean-Jacques demonstra 
upação com a condução do processo e sugere que para o próximo ano as demandas sejam 

levantadas com antecedência e a RTI tenha uma utilização mais racional. O Prof. Arnaldo 
que o assunto foi pautado com antecedência e conclui que a demora se deu devido ao 

tempo que o conselho necessitou para tratar da questão. Informa que há resolução do conselho 
adequá-la. A Prof.a Janaína 

o momento não houve demandas 
da comunidade, mas apenas em uma segunda chamada e, ainda, houve pedidos de justificativas. 

O Prof. Arnaldo passa a palavra ao 
do como responsável pela elaboração do projeto 

da RTI. O Prof. Fernando sugere que a pessoa indicada para elaborar o projeto acompanhe o 
processo desde o começo, e não apenas em sua parte final, como ocorreu. Os conselheiros 

afirma ser preciso fazer um 
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corte de cerca de 22,5 mil1 
demandas através de projeção do professor2 
de fazer a adequação. O Prof. Leonardo Steil expõe que existem demandas de3 
são vitais para o desenvolvimento 4 
que se tratam de itens complementares, como armários5 
direto para a execução da pesquisa6 
próximo ano, levando em conta o critério do 7 
sugerem cancelar a demanda da8 
votação, a exclusão desta demanda9 
se sentir apto já que não partici10 
Arnaldo concluiu restar ainda11 
dos biotérios possa ser incluída.12 
material de consumo para manutenção do citômetro13 
de suprimento de gases. Em votação, 14 
suprimento de gases, 4 votos favoráveis a retirar o valor da demanda de aquisição de material de 15 
consumo para manutenção do citômetro 16 
apresentado anteriormente e do representante técnico17 
Ronei informa que durante a reunião recebeu mensagem do professor Klaus Capelle, o qual 18 
lecionará a disciplina de Iniciação à 19 
primeira semana do recesso, na qual o professor Arnaldo estará em férias, sendo que na segunda 20 
semana do recesso gozará férias e o professor Arnaldo reassumirá a direção. 21 
a declarar, o Prof. Arnaldo 22 
Lúcia Crivelari, lavramos a presente ata.23 
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22,5 mil reais para adequar o orçamento. Os conselheiros verificam as 
através de projeção do professor Fernando Bartoloni e discutem qual é a melhor forma 

O Prof. Leonardo Steil expõe que existem demandas de
são vitais para o desenvolvimento e para a execução das pesquisas, contudo, 

complementares, como armários e estantes, os quais 
o da pesquisa. Conclui que existem demandas que podem ser adiadas para o 

próximo ano, levando em conta o critério do impacto na produção cient
a demanda da reforma e aquisição de armários para o laboratório L203

desta demanda é aprovada, com uma abstenção do 
não participou de duas reuniões em que o item

Arnaldo concluiu restar ainda o valor de cerca de três mil reais a ser cortado para que a demanda 
dos biotérios possa ser incluída. O Prof. André sugere retirar o valor da demanda de
material de consumo para manutenção do citômetro. O Prof. Wagner sugere retirar 

gases. Em votação, são 5 votos favoráveis a retirar o valor da demanda
votos favoráveis a retirar o valor da demanda de aquisição de material de 

consumo para manutenção do citômetro e 2 abstenções, do professor R
apresentado anteriormente e do representante técnico-administrativo Leonardo Lira. O Prof. 
Ronei informa que durante a reunião recebeu mensagem do professor Klaus Capelle, o qual 

Iniciação à Pesquisa Científica. Informa que assumirá a direção na 
primeira semana do recesso, na qual o professor Arnaldo estará em férias, sendo que na segunda 

gozará férias e o professor Arnaldo reassumirá a direção. 
 deu por encerrada a sessão, da qual nós Renato da Silva Correa e Ana 
a presente ata. 

 
 

Renato da Silva Correa 
Secretário Executivo 

 

 

Ana Lúcia Crivelari 

Secretária Executiva 

 

 

 Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior 
Diretor 

 

Os conselheiros verificam as 
e discutem qual é a melhor forma 

O Prof. Leonardo Steil expõe que existem demandas de equipamentos que 
contudo, há outras demandas 

os quais não têm impacto 
. Conclui que existem demandas que podem ser adiadas para o 

científica. Os conselheiros 
rios para o laboratório L203. Em 

 professor Ronei, por não 
ões em que o item foi discutido. O Prof. 
mil reais a ser cortado para que a demanda 

da demanda de aquisição de 
. O Prof. Wagner sugere retirar da demanda 

retirar o valor da demanda de 
votos favoráveis a retirar o valor da demanda de aquisição de material de 

Ronei pelo mesmo motivo 
administrativo Leonardo Lira. O Prof. 

Ronei informa que durante a reunião recebeu mensagem do professor Klaus Capelle, o qual 
. Informa que assumirá a direção na 

primeira semana do recesso, na qual o professor Arnaldo estará em férias, sendo que na segunda 
gozará férias e o professor Arnaldo reassumirá a direção. Nada mais havendo 

nós Renato da Silva Correa e Ana 


