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ATA  DA  DÉCIMA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DE  2010  DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS  DA  UFABC,  REALIZADA  NO  DIA  OITO  de
NOVEMBRO.  

Aos  oito  dias  do  mês  de  novembro  de  2010,  na  sala  302-A  do  bloco  B  da
Universidade  Federal  do  ABC em Santo  André,  reuniu-se  em sessão  o  Conselho  do
CCNH, tendo comparecido o Presidente do Conselho Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos
Júnior, os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Maurício
Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, e Wagner Alves Carvalho, além da
representante discente Michelle  do Nascimento Sales.  O Prof.  Gustavo Martini  Dalpian
justificou a ausência por estar participando de reunião na Reitoria, tendo sido representado
pelo seu suplente Prof. José Antônio Souza. O Prof. Jorge Tomioka justificou a ausência
por estar participando de um evento em Brasília. O Prof. Marcelo Oliveira da Costa Pires
esteve ausente, tendo sido representado pelo seu suplente Prof. Marcelo Zanotello. O Prof.
Roque da Costa Caiero esteve ausente tendo sido representado pelo seu suplente Prof.
Valter Alnis Bezerra. Estiveram presentes a representante discente suplente Mayra Trentin
Sonoda, além da secretária Ana Lúcia Crivelari e da técnica administrativa Juliana Yukiko
Akisawa da Silva.

Informes da Direção:

1. O Prof. Arnaldo apresentou o resultado da pesquisa realizada entre os docentes
do CCNH, referente à preferência entre quadros brancos ou verdes. Houve 28
votos favoráveis aos quadros brancos, 46 favoráveis aos quadros verdes, 63
não responderam e 2 votos nulos. O Prof. Arnaldo acrescentou que, em reunião
com o prefeito  universitário,  este  se  mostrou  favorável  à  troca dos  quadros
brancos no bloco A por quadros verdes e informou sobre a possibilidade de
aproveitar a processo de licitação do campus São Bernardo para adquirir  os
quadros  verdes.  Os quadros  brancos  substituídos  poderiam ser  fixados  em
laboratórios. 

2. O Prof. Arnaldo relatou que não houve interessados do CCNH em atuar como
representante do CCNH junto ao MCT, conforme a Pró-Reitoria de Pesquisa
solicitou. O prof. Arnaldo salientou que será possível elaborar uma retificação,
caso algum docente se interesse.

3. O Prof. Arnaldo apresenta o relatório de viagem do Prof. Lúcio Campos Costa,
que esteve durante um ano na Alemanha. O relatório ficará à disposição na
secretaria para consultas. 

4. O Prof. Arnaldo apresenta as CIs das Profªs Regina Murakami e Raquel Ribeiro,
na qual  questionam acerca do item que diz  respeito  ao  número mínimo de
artigos publicados para solicitar  dispensa de carga didática.  O Prof.  Arnaldo
informou  que  o  grupo  de  trabalho  que  elaborou  o  documento  divulgou  as
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normas a todos os docentes no ano passado e estas foram deliberadas pelo
Conselho,  no entanto,  solicitou a opinião dos conselheiros.  Os Profs.  André,
José Antonio, Maximiliano e Wagner foram favoráveis em manter as normas
constantes no documento divulgado e, no próximo ano, reabrir a discussão e
efetuar modificações. Houve concordância dos demais conselheiros.

Informes dos Conselheiros:

1. O Prof. Maurício expôs sua insatisfação quanto ao sistema de organização de
concursos, principalmente em relação à aprovação de bancas sugeridas pelo
docente  responsável.  Os  Profs.  Marcelo  Zanotello,  Valter  e  Guilherme
compartilharam a mesma opinião e expuseram problemas já enfrentados como
veto  de  nomes  de  professores  sugeridos  para  composição  de  banca  e
dificuldade para duplicar vaga.

2. O Prof. André questionou sobre a verba destinada ao CCNH para participação
de congressos. O Prof. Arnaldo informou que não foi divulgado o valor, porém,
os  pedidos  de  afastamento  com ônus  estão  sendo  encaminhados  e,  até  o
momento, atendidos.

3. O Prof.  José Antonio expressou a  necessidade de preparar  concursos  para
docentes da área de física, visto que há quatro vagas. O Prof. Arnaldo informou
que  iria  verificar  com a secretária  geral,  Eloísa  Quitério,  a  possibilidade  de
realização de novos concursos.

4. O Prof. André Polo expressou seu descontentamento em relação ao envio de
relatos da presente reunião pela secretaria aos demais conselheiros.  Alegou
que enviou o relato à secretaria com um dia de atraso e esta justificou que, por
este  motivo,  não  poderia  encaminhar  o  material.  A  secretária  Ana  Crivelari
esclareceu que a convocação foi enviada com 20 anexos na quinta-feira à tarde.
Posteriormente,  foram  encaminhados  à  secretaria  outros  seis  relatos.  A
secretária  consultou  os  conselheiros  se  desejam  que  relatos  sejam
encaminhados após o prazo estipulado. O Prof. Maurício sugeriu que os relatos
enviados  com  atraso  poderiam  ser  colocados  no  final  da  pauta.  O  Prof.
Maximiliano  propôs  que  o  item  fosse  retirado  da  pauta  se  encaminhado
posteriormente  à  convocação.  Por  fim,  decidiu-se  que  os  relatos  atrasados
serão encaminhados aos conselheiros e serão inseridos no final da pauta e
poderão ser retirados caso não haja tempo hábil para a leitura.

Ordem do dia

1.  Aprovação  das  atas  da  9ª  ordinária,  9ª,  10ª,  11ª,  12ª  e  13ª  reuniões
extraordinárias de 2010 – relatora Ana Crivelari

As atas da 9ª ordinária, 13ª e 14ª extraordinária foram aprovadas por unanimidade.
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As atas da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª extraordinárias foram aprovadas com alterações.

2.  Apresentação da avaliação de estágio probatório dos Profs.  Kátya Margareth
Aurani (24 meses), Marcelo Augusto Christoffolete (24 meses), Márcia Helena Alvim (24
meses) e Pietro Chimenti (30 meses) – relatora Ana Crivelari

As  avaliações  de  24  meses  foram  aprovadas  para  continuarem  em  estágio
probatório e a avaliação de 30 meses foi aprovado em estágio probatório.

3.  Aprovação  da  I  Escola  Brasileira  de  Modelagem  Molecular  –  relator  Prof.
Maurício Coutinho

O Prof. Maurício solicitou ao Conselho autorização para pagamento de diárias e
passagens nacionais a cinco palestrantes. Observou que a reserva de um ônibus para o
transporte dos participantes do Bloco A para a estação está sob a responsabilidade da
secretaria do CMCC e professores do CECS irão verificar com a secretaria do centro a
possibilidade  de  financiamento  do  coffee-break.  A  solicitação  foi  aprovada  por
unanimidade.

4. Portaria 04/2010 – Comissão de Espaços – relator Prof. Arnaldo

O  Prof.  Arnaldo  apresentou  o  nome  dos  candidatos  de  cada  área  que  se
interessaram em compor a Comissão de Espaços. Observou que somente um docente
deveria ser escolhido. Por haver dois nomes em algumas áreas, os professores Guilherme
e  André  sugeriram  que  os  candidatos  fossem  consultados  e,  posteriormente,  os
conselheiros votariam. O Prof. Arnaldo colocou em votação a sugestão, porém, só houve 2
votos favoráveis. A seguir, passou-se para a votação dos nomes para a composição da
comissão que teve o seguinte resultado:

Área Docente
Biologia Carlos Alberto da Silva
Física Fábio Furlan Ferreira

Química Thiago Regis Longo César da Paixão
Filosofia Juliana Bueno

Teóricos e simuladores Alexandre Reily Rocha
Licenciaturas Mirian Pacheco Silva

Expediente

1. Avaliação de estágio probatório – relatora Ana Crivelari

nome meses
Fabio Furlan Ferreira 12
Maria Beatriz Fagundes 12
Maria Candida Varone de Morais Capecchi 12
Mirian Pacheco Silva 12
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Patricia Del Nero Velasco 12
Paulo Tadeu da Silva 12
Roosevelt Droppa Junior 12
André Eterovic 24
Maísa Helena Altarugio 24
Rosana Louro Ferreira Silva 24
Simone Rodrigues de Freitas 24
Alexsandre Figueiredo Lago 30
José Antonio Souza 30
Renata Maria Augusto da Costa 30

A secretária Ana Crivelari informou que todos os docentes entregaram o relatório de
atividades docentes. As avaliações serão apresentadas na próxima sessão.

O Prof. Arnaldo propôs a mudança da ordem dos itens da pauta, passando o item
10 para o segundo tópico a ser discutido. Houve a concordância de todos.
 

2. Eleição dos colegiados de curso – relator Prof. José Antonio 

 O Prof.  José Antonio  apresentou os  principais  pontos das resoluções  sobre  o
assunto.  Sugeriu  que  as  coordenações  de  cursos  reúnam  seus  colegiados  para  que
posteriormente a PROGRAD e o Conselho do CCNH providenciem o processo eleitoral. O
assunto será novamente abordado em sessão extraordinária.

3. Serviço interno de correio e malote – relator Prof. André Polo

O  Prof.  André  Polo  relatou  os  problemas  de  atrasos  e  extravios  de
correspondências. O Prof. Maximiliano sugeriu enviar o assunto para o CONSUNI. O Prof.
Valter  propôs  a  terceirização  desse  serviço.  Ambas  propostas  foram  apoiadas  pelos
demais, tendo o Prof. Guilherme Ribeiro se disposto a redigir o relato a ser enviado ao
CONSUNI, com o auxílio da secretária Ana Crivelari, o qual será apresentado na próxima
reunião.  

Devido ao horário, a reunião foi interrompida, deixando os itens a seguir pendentes
para a continuação da sessão no dia 12 de novembro. A sessão foi suspensa às 17:00 ho-
ras.

4. Fornecimento de material de limpeza para os laboratórios de pesquisa – Relator
Prof. André

5. Solicitação de redistribuição Christiane Frigério – Relator Prof. Maximiliano

6. Proposta de criação do curso Bacharelado em Farmácia na UFABC – Relator
Prof. Rodrigo
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7. Realização nas dependências da UFABC do V Encontro Internacional do GT
Ética e Cidadania da ANPOF – Relator Prof. Valter

8. I Colóquio de professores de filosofia – Relator Prof. Valter

9. I Encontro dos usuários CD, MCD e EPR da CEM/UFABC – Relator Prof. Gui-
lherme

10. I EDAPE – Encontro de Desenvolvimento, Aprendizagem e Práticas de Ensino –
Relator Prof. Marcelo Zanotello
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