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Ata da sessão extraordinária nº 004/2013 - CCNH – ConsCCNH 

 

 

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

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às treze horas e trinta 2 

minutos do dia onze de novembro de dois mil e treze, na sala 312-3, Torre 3 – 3º andar, da 3 

Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Bangu, Santo 4 

André. A sessão foi presidida pelo Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do Centro 5 

de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes 6 

Conselheiros: o vice-diretor do CCNH, Ronei Miotto; os representantes docentes: André Sarto 7 

Polo; Eduardo Leite Borba; Janaína de Souza Garcia; Tiago Rodrigues; Wagner Alves Carvalho; 8 

Lúcio Campos Costa e Luciana Campos Paulino; o representante técnico-administrativo, 9 

Leonardo Lira Lima; a representante discente de pós-graduação, Andréia Silva. Não votantes: 10 

Renato da Silva Correa, secretário do ConsCCNH. Ausentes: o representante docente Célio 11 

Adrega de Moura Júnior teve ausência justificada por afastamento do país; os representantes 12 

docentes Luciano Puzer e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha estiveram ausentes. Havendo 13 

quórum legal, o Prof. Arnaldo abre a sessão às 13h40 com a Ordem do dia: 1) Ouvidoria do 14 

Conselho do CCNH: escolha de Ouvidor e Ouvidor Adjunto - relator Leonardo Lira Lima: O 15 

representante técnico-administrativo Leonardo Lira relata que existe previsão regimental para a 16 

escolha da ouvidoria do Conselho do CCNH no artigo 34 do regimento do ConsCCNH. Explica 17 

que em seu aspecto formal a escolha é importante para a eficácia do regimento e deve ser 18 

realizada em sessão específica de pauta única, com no mínimo dois terços do total dos 19 

conselheiros com direito a voto presentes. Relata que o regimento estabelece que a posse do 20 

ouvidor e ouvidor adjunto do conselho do CCNH deve se dar nesta mesma sessão. Sugere uma 21 

metodologia de votação em dois blocos, primeiro para ouvidor titular e depois para o ouvidor 22 

adjunto. Esclarece que a duração dos mandatos é igual à duração dos mandatos dos conselheiros. 23 

Diz aos conselheiros que, se estiverem de acordo, podem encaminhar a escolha. Apresenta 24 

candidatura a ouvidor adjunto do professor Luciano Puzer, feita por e-mail, pois o mesmo não 25 

pôde comparecer à sessão. O Prof. Arnaldo abre a discussão. Questiona se aceitam a candidatura 26 

feita por e-mail do professor Luciano Puzer. O Prof. Eduardo Borba afirma que o e-mail é um 27 

documento e, por isso, podem aceitar a candidatura. Todos os conselheiros ficam de acordo. O 28 

Prof. Arnaldo concluiu que o conselho aceita a candidatura e abre inscrições para novas 29 

candidaturas. O Prof. Wagner Carvalho se candidata a ouvidor. O Prof. Ronei comenta acerca do 30 

papel da ouvidoria de colocar itens não aceitos pela Presidência na pauta da sessão do conselho, 31 

assumindo a presidência do conselho nestes casos. Afirma ser um instrumento de tranquilidade 32 

da comunidade. O Prof. Arnaldo questiona se mais alguém se candidata. Não há novas 33 

candidaturas. O Prof. Arnaldo põe em votação as candidaturas dos professores Wagner Carvalho 34 

e Luciano Puzer para ouvidor e ouvidor adjunto, respectivamente. As candidaturas são aprovadas 35 

com uma abstenção do professor Ronei que justifica por fazer parte da Direção e não estar apto, 36 

desse modo, a escolher a ouvidoria. O Prof. Arnaldo esclarece que não vota. O Prof. Arnaldo, 37 

diante da escolha, declara a posse dos professores Wagner e Luciano na Ouvidoria do 38 

ConsCCNH. O Prof. Arnaldo diz ser a última sessão do ConsCCNH sob a sua presidência. 39 
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Agradece à colaboração de todos os conselheiros de todas as legislaturas, ao convívio com o 1 

vice-diretor e deseja sorte ao conselho e à nova gestão. O Prof. Wagner agradece toda a 2 

dedicação do professor Arnaldo e o parabeniza. Deseja boa sorte à nova Direção. O Prof. Ronei 3 

tece agradecimentos. Nada mais havendo a declarar, o Prof. Arnaldo deu por encerrada a sessão, 4 

da qual eu, Renato da Silva Correa, lavrei a presente ata. 5 

 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

 

 

 

 Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior 

Diretor 

 

 

 


