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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE DE
SETEMBRO.
Aos vinte dias do mês de setembro de 2010, na sala 407 do Bloco B, campus
Santo André da Universidade Federal do ABC, às 13:45 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido o Presidente do Conselho Prof. Arnaldo Rodrigues
dos Santos Júnior, os representantes titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha
Ribeiro, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho Neto, Maximiliano
Ujevic Tonino e Sandro Silva e Costa. O Prof. Gustavo Martini Dalpian justificou a ausência
por ter compromissos em Brasília, tendo sido representado pelo seu suplente Prof. José
Antônio Souza. O Prof. Roque da Costa Caiero justificou a ausência em razão de estar
realizando entrevistas de candidatos à monitoria na disciplina "Pensamento Crítico", tendo
sido representado pelo seu suplente Prof. Valter Alnis Bezerra. O Prof. Wagner Alves
Carvalho justificou a ausência por estar afastado participando de congresso, bem como
sua suplente Marcella Pecora Milazzotto por estar participando de uma banca na USP.
Estiveram presentes os Profs. Marcelo Zanotello, Marcos de Abreu Ávila e Wendel
Andrade Alves, além dos servidores Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva Correa.

Informes da Direção:
1. O Prof. Arnaldo leu o despacho da Reitoria sobre o afastamento do Prof.
Rodrigues, no qual o Prof. Waldman alega que o afastamento foi aprovado em
caráter excepcional, não se tratando de um acordo.
2. O Prof. Arnaldo lembrou que fora encaminhado ao CONSUNI um relato a
respeito do uso dos e-mails institucionais. Recebemos resposta da servidora
Soraya Macedo, assistente da Secretaria Geral, informando que não entraria
em pauta por tratar-se de assunto que não seria votado, entrando apenas como
informe.
3. O Prof. Arnaldo informa que soube que o sistema wireless entrará em
funcionamento em 30 dias na torre do CCNH no bloco A e, se o sistema tiver
sucesso poderá também ser utilizado para o bloco B.
4. O Prof. Sandro informou que se iniciou no dia 18/09, sábado, o curso de
especialização lato sensu em Ciência e Tecnologia da Universidade Aberta,
com participação dele e de cerca de 200 alunos de quatro cidades diferentes.
Explicou que o curso tem a duração de dois anos, sendo praticamente quase
todo ministrado à distância.
5. O Prof. Arnaldo leu a mensagem do Prof. Roque sobre a resposta da consulta
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efetuada à Procuradoria Jurídica
O Prof. Maurício disse que, a respeito do despacho do Dr. Reginaldo Fracasso,
o fato da SG barrar o ato decisório não aconteceu pelo conteúdo, e sim pelo ato
decisório em si. Alega que não ficou claro se seria possível deliberar sobre o
assunto. O Prof. Arnaldo demonstrou que crê que sim, e disse que confirmará a
informação.
Nesse momento o Prof. Guilherme Ribeiro chega.
Ordem do dia
1. Aprovação das atas da 7ª reunião ordinária e 6ª reunião extraordinária de 2010
- relatora Ana Crivelari (anexos 2 e 3)
Ata da 6ª reunião extraordinária aprovada e ata da 7ª reunião ordinária
aprovada com alterações.
2. Apresentação da avaliação do 12º mês de efetivo exercício Profs. Alysson Fábio
Ferrari, Marcos de Abreu Ávila, Raquel de Almeida Ribeiro – relatora Ana
Crivelari:
Todas as avaliações tiveram o parecer para continuar em estágio probatório,
tendo sido aprovadas por unanimidade.
3. Solicitação de autorização do CCNH para inclusão do nome do CCNH e UFABC
no projeto e material de divulgação do “I Congresso Internacional Scientiae
Studia: Ciência Tecnologia e Sociedade” – Relator Prof. Roque Caiero:
Em razão da ausência justificada do Prof. Roque, o Prof. Valter leu o relato
preparado pelo Prof. Roque no qual sugere utilizar o nome do CCNH somente
se houver apoio institucional. O Prof. Valter explicou que existe uma idéia
vigente de que é preciso criar uma rede metropolitana de estudo de história e
ciência, e, assim, o apoio do CCNH seria um passo importante para concretizar
esta rede de pesquisadores, sendo uma motivação para a aspiração das
pessoas que estão envolvidas no projeto do simpósio. O Prof. Arnaldo colocou
em votação o parecer do Prof. Roque que recomenda o apoio institucional do
CCNH e a utilização de seu nome para o Simpósio, tendo sido aprovado por
unanimidade.
4. Solicitação de apoio para o “I Simpósio em Nanociências e Materiais
Avançados” – relator Prof. Maximiliano Ujevic Tonino

O Prof. Maximiliano cede a palavra ao Prof. Wendel.
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O Prof. Wendel apresenta as solicitações de diárias, passagens, transporte e
traslados. Solicita três passagens aéreas nacionais, diárias e traslados. A secretária Ana
Crivelari explica que os valores de diária pagos pelo governo federal serão diferentes dos
apresentados pelo professor. O Prof. Maurício questionou quanto seria o valor solicitado. O
Prof. Wendel afirmou que tem disponíveis R$ 11.000 para ser gasto com o evento e ainda
espera a resposta da FAPESP e da CAPES. Explicou que a solicitação ora apresentada é
apenas para segurança, podendo ser que não seja necessária sua utilização. O Prof.
Maurício explicou que assim que é feito o pedido e inclui-se o beneficiário no sistema
federal, não é possível desistir do procedimento. O Prof. Wendel explicou os R$ 11.000
que possui não são suficientes e que se não forem concedidas verbas de outras agências
de fomento necessitará do suporte financeiro da UFABC. A secretária Ana Crivelari
informou que os traslados são feitos somente na região metropolitana, e no caso de
palestrantes vindos de outras cidades, são pagas diárias. Informou ainda que os traslados
dependem de verba da Prefeitura Universitária, já que não há verba do Centro para isso. O
Prof. André lembrou que na reunião passada foram apresentados outros itens como
correio e impressão de pôsteres. O Prof. Wendel informou que o custeio desses itens foi
solucionado e que foi atingido o número de participantes esperado. O Prof. Arnaldo
informou que existe um limite de gastos para as áreas. A secretária Ana Crivelari explicou
que o CCNH previu em seu orçamento valores para diárias e essas solicitações serão
custeadas pelo CCNH. Alerta para que o pedido seja enviado para a Secretaria com no
mínimo vinte dias de antecedência. O Prof. Arnaldo encaminha para votação a solicitação
de apoio de diárias e passagens para o I Simpósio em Nanociências e Materiais
Avançados, tendo sido aprovado por unanimidade.
5. Representação discente e dos servidores técnicos administrativos no Conselho
do CCNH (anexo 4) – relator Prof. Marcelo Pires
O Prof. Pires relata o questionamento havido na última reunião sobre o aumento do
número de representantes discentes da graduação. Explicou que a composição mínima do
Conselho deve ser de 70 por cento de docentes e 30 por cento de não docentes, sendo
possível a inclusão de mais um representante discente para atender a este número.
Contudo, seguiu seu relato dizendo que através da resolução CONSUNI nº 23 isto não é
possível. Afirmou que a resolução diz que o Conselho deve ser constituído por outros
representantes não docentes, divididos igualitariamente, sendo de graduação, pós
graduação e TAs, mas que este número não deverá ser maior que um múltiplo de três,
para preservar o número maior ou igual de docentes a 70 por cento. Relatou que no
momento são doze vagas para docentes e três para não docentes, e caso o número de
representantes não docentes aumentasse, ter-se-ia que dobrar as vagas, o que iria contra
a Resolução nº 23 do CONSUNI. Além disso, somente é permitido alterar o número de
representantes no Conselho para a gestão seguinte. Concluindo seu relato, o Prof. Pires
recomenda não acatar esta mudança.
O Prof. Arnaldo concorda com a opinião do Prof. Pires. Diz que a Resolução nº 23
do CONSUNI deixa claro que as categorias de discente da graduação e discente da pósgraduação são diferentes, não sendo possível utilizar vaga da representação de pós para a
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da graduação. O Prof. Pires enfatizou que em caso de se aumentar a representação de
uma categoria ter-se-ia que aumentar a das outras. O Prof. Arnaldo completou dizendo que
são categorias distintas, e, salvo nova interpretação, não é possível chamar o próximo
colocado.
Assim, o parecer do Prof. Pires em não aumentar a representação discente no
Conselho do CCNH foi votado e aprovado por unanimidade.
6. Aprovação das bancas dos concursos de:
a. Fisiologia Vegetal (anexo 5) – relator Prof. Guilherme
O Prof. Guilherme desculpou-se por não ter conseguido fazer o relato. Diante disso
o item foi retirado de pauta, ficando acertado que será discutido em reunião extraordinária.
b. Biologia do Desenvolvimento (mamíferos) – relator Prof. Guilherme
Diante do fato de o Prof. Guilherme não ter conseguido apresentar o relado, o Prof.
Arnaldo apresenta um relato verbal sobre a composição da banca. Informou que a banca
em questão será formada por dois professores que já participaram do concurso do ano
passado. Ilustrou as experiências dos candidatos e afirmou que se trata de uma banca
bastante qualificada. O Prof. Maximiliano questionou se no edital existe a palavra
mamíferos. O Prof. Arnaldo respondeu que sim e que esta restrição de área foi feita para
otimizar a escolha do candidato e para interagir com outras áreas de pesquisa já
existentes. Em votação, a banca foi aprovada por unanimidade.
c. Zoologia de Invertebrados (anexo 6) – relator Prof. Guilherme
O Prof. Guilherme, apesar de não haver apresentado relato por escrito, apresenta
relato verbal. Informou que não foi uma banca fácil de montar, pois se trata de uma área
com poucas pessoas e há poucos nomes que não tem relação com os candidatos. Relata
tratar-se de uma banca muito boa. Em votação, a banca foi aprovada por unanimidade.
d. Filosofia Contemporânea (anexo 7) – relator Prof. Valter
O Prof. Valter explica que foi uma banca difícil de ser montada, é plural e versátil,
são inúmeras linhas, contudo, opinou que chegou-se a boa solução. Ilustrou as áreas e
experiências dos professores, e demonstrou considerar que se trata de uma composição
que permitirá uma boa escolha.
O Prof. Maximiliano questionou por que a preferência de se colocar o Prof. Daniel
ao invés do Prof. Renato. O Prof. Valter explicou que em termos de extensão de currículo o
Prof. Renato tem mais experiência, mas o Prof. Daniel reflete algo em seu trabalho que o
torna mais desejável para este concurso, além de contar com experiência na área editorial
e docente. O Prof. Mauricio afirmou que talvez fosse importante conceder a vaga ao Prof.
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Daniel pela própria importância da experiência que este irá adquirir. O Prof. Arnaldo
finalizou dizendo que, se possível, é importante contar com uma pessoa mais experiente,
mas como já existem outras pessoas experientes na banca é possível contar com um
professor menos experiente, contudo, deu ciência ao prof. Valter de que a Comissão
poderá efetuar uma inversão do sugerido. Em votação, a banca de Filosofia
Contemporânea foi aprovada por unanimidade.
e. Filosofia – Ética (anexo 8) – relator Prof. Valter
O Prof. Valter alegou que conhece o teor da produção científica dos candidatos à
banca, e, portanto, analisou com familiaridade as competências dos docentes. Passou à
proposição de banca, e disse que os nomes trariam muita experiência. Ilustrou o trabalho
reconhecido internacionalmente dos professores e suas trajetórias. Afirmou que se tratam
de nomes altamente recomendados, que não se perderia a pluralidade de pontos de vista
da banca, e que não há impedimentos entre os nomes da lista de candidatos e os nomes
da banca. Concluindo, recomendou fortemente os nomes da banca.
O Prof. André questionou se o professor Hugh fala português. O Prof. Arnaldo
completou dizendo que não é bem visto para a Comissão de Vagas um professor que não
fala português. O Prof. Pires afirmou que concursos têm que ser em português. O Prof.
Arnaldo informa que o concurso do professor Hans foi realizado em inglês. Deu parabéns
ao professor Valter pelo relato que caracterizou a diferença de cada um dos professores. O
Prof. Maximiliano perguntou se os relatos que são apresentados no Conselho seguem para
a Comissão de Vagas. O Prof. Arnaldo disse que neste caso iria encaminhar. Em votação,
a banca de Filosofia - Ética foi aprovada por unanimidade.
f. Química Teórica (anexo 9)– relator Prof. Maurício
O Prof. Maurício justificou que não preparou os relatos por escrito, pois substituiu
aula de outro docente. Citou que por faltar um membro de fácil acessibilidade o Prof. Ronei
foi indicado. Afirmou se tratar de uma banca multidisciplinar compatível com a natureza do
concurso, composta por pesquisadores experientes. Justificou a composição com
membros fora do estado, pois os candidatos do concurso têm fortes ligações com
pesquisadores do estado de São Paulo. Realizou um breve relato sobre o CV dos
professores candidatos a compor a banca. Em votação, a banca foi aprovada por
unanimidade.
g. Bioquímica – relator Prof. Maurício
Item retirado de pauta, pois a banca ainda não está completa.
Nesse momento o Prof. Maurício deixa a reunião para ministrar aula na pósgraduação.
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Expediente
1

Apresentação do edital da CAPES sobre projeto PRODOCÊNCIA, ao qual as
licenciaturas em Física, Química e Biologia deverão concorrer (anexos 10 e 11) –
relator Prof. Marcelo Zanotello:

O Prof. Marcelo Zanotello procurou resumir o edital de Prodocência. Explicou os
programas institucionais, e que neste sentido o projeto pedagógico da UFABC atende ao
perfil pedido. Explicou que o proponente foi a PROGRAD, que o projeto tem a duração
máxima de dois anos, e que o valor máximo que um projeto poderá receber é de R$ 130
mil para custeio, como compras de livros, softwares, materiais de laboratórios, verbas de
deslocamento, etc. Informou que o projeto será avaliado pela CAPES nas três instâncias e
terá aval da diretoria institucional desta. Relatou que a coordenadora é a professora Maísa.
Informou que o título do projeto é “Formando professores inovadores da UFABC, uma
proposta interdisciplinar”, e seu objetivo seria, a partir do curso superior interdisciplinar,
que é o BCT, consolidar os cursos de licenciatura, com estratégias de formação de
professores da escola básica, como formar e preparar para a futura docência.
Seguiu relatando que as ações previstas baseiam-se em práticas de intercâmbio
dos alunos da UFABC e professores da educação básica, articulando os cursos superiores
e as escolas de ensino básico, sendo que haverá atividades, como mini-cursos e palestras,
para melhorar a formação dos alunos e professores, fazendo um intercâmbio com o PIBID.
Relata que pretendem elaborar um livro com os resultados deste edital e do PIBID, e que a
verba poderá financiar o primeiro simpósio da UFABC da área. Resumiu os pontos
principais do edital e do plano de trabalho que foi desenvolvido e informou que em caso de
aprovação está previsto o financiamento para compras de insumos como mobiliários.
Mostrou a planilha do que foi pedido para o projeto. O Prof. Arnaldo explicou que a
PROGRAD aprovou e enviou o projeto porque este precisava ser enviado com a
aprovação de alguma instância, portanto, não cabe mais ao Conselho a aprovação, mas
apenas a ciência, por haver professores do CCNH envolvidos. O Prof. Zanotello relatou
que ao final do ano um relatório de prestação de contas deve ser enviado, e, sendo
aprovado, há a possibilidade de visita técnica para avaliação. Informou que o mobiliário
comprado fica para a UFABC. Explicou que envolveram a PROGRAD porque há verba
para laboratórios das licenciaturas, espaços para os alunos e locais para realizar
atividades. O Prof. Maximiliano questionou se já existe espaço físico disponível para alocar
os insumos e mobiliário. O Prof. Zanotello respondeu que ainda não há espaço definido. O
Prof. José Antônio questionou se o projeto envolve bolsas. O Prof. Zanotello respondeu
que as bolsas vêm somente pelo PIBID para alunos e professores das escolas públicas, e
o edital em questão é só para fomento de verbas para custeio.
Finalizando a reunião, a secretária Ana Crivelari apresentou um balanço sobre os
eventos do CCNH que ocorreram nas últimas semanas, tendo havido cinco eventos
praticamente concomitantes, sendo eles: VIII Simpósio de Base Experimental das Ciências
Naturais, II Semana de Biologia, 4th School on Cosmic Rays and Astrophysics, I Simpósio
de Evolução e Diversidade (que não passou pelo Conselho) e III Escola de Física da
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UFABC. Informou que o Simpósio de Bases é de responsabilidade PROGRAD, mas por
não receber apoio suficiente desta, recebeu, na medida do possível, apoio da Secretaria
do CCNH. Informa que o mesmo ocorreu com a II Semana de Biologia, que não recebeu o
apoio prometido pela PROEX. Explicou que se os eventos fossem melhor planejados não
haveria a concorrência de recursos e espaços como ocorreu. Apesar disso os eventos
foram bem sucedidos. Concluiu dizendo que procurará orientar o corpo docente do CCNH
para trabalharmos em 2011 com mais planejamento, e afirmou que a Secretaria do CCNH
oferecerá o apoio administrativo necessário. O Prof. Arnaldo enfatizou que o objetivo é
fazer este planejamento, tendo eventos mais espaçados durante o ano. Explicou que a
PROEX teve seu nome retirado da II Semana de Biologia. Informa ainda que conversou
com o Pró-Reitor de Extensão, que prometeu apoio no futuro.
Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às dezesseis horas e vinte
minutos.
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