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ATA DA
DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DO CCNH
– CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UFABC, REALIZADA NO DIA DEZ DE ABRIL DE 2008.
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e oito, no 4º andar do edifício sede da
Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo, às catorze horas, reuniu-se
em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença anexa.
Pauta:
1. atribuição didática;
2. férias docentes;
3. os segundos colocados nos concursos;
4. ementas BC&T;
5. outros assuntos.
O Prof. Fazzio inicia a reunião informando o pedido de exoneração do Prof.
Gustavo Dalpian do cargo de Diretor Adjunto do CCNH e a indicação do Prof. Marcelo
Leigui como substituto.
Informa também a quantidade de vagas de docentes, tendo previsão de início
em setembro de 2008, conforme a seguir:
- 4 vagas para a Licenciatura
- 5 vagas para a Biologia
- 2 vagas para Filosofia e História da Ciência
- 2 vagas de Tecnologia de Biomassa e Tecnologia do Petróleo (CECS)
- 1 vaga para Ciências Ambientais
Haverá também algumas vagas chamadas de emergenciais, com prioridade
para as próximas vagas que forem abertas. São elas:
- 2 vagas de Mecânica Estatística
- 1 vaga de Fotociência
- 1 vaga de Simulação Computacional
O Prof. Fazzio manifesta sua preocupação quanto à necessidade de haver boa
divulgação dos concursos.
O Prof. Marcelo Leigui foi indicado para compor a comissão do bloco A como
representante do CCNH.
Decidiu-se que o Prof. Fazzio encaminhará proposta à Reitoria de formação de
uma comissão externa para avaliação dos docentes.
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Quanto à questão dos segundos colocados nos concursos decidiu-se que
ainda não é o momento de deliberar-se sobre essa questão.
Será encaminhada ao CONSEP pedido de contratação de mais quatro
professores visitantes, uma vez que quatro deles foram efetivados.
A atribuição didática foi discutida, sendo que algumas propostas foram
levantadas:
- estabelecimento de 20 créditos por professor;
- necessidade de definição dos cursos de pós-graduação;
- necessidade de troca de disciplina;
- necessidade de revezamento de professores, a fim de possibilitar a não
atribuição didática por um trimestre para dedicação à pesquisa;
- divisão de uma disciplina por vários docentes com crédito proporcional.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezesseis horas.
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