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

Aos doze dias do mês de novembro de 2010, no auditório A105 do bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André,  às 9:00 horas,  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, Jorge Tomioka, Marcelo Oliveira da Costa Pires e Maximiliano Ujevic Tonino. O
Prof. Gustavo Martini Dalpian justificou a ausência em razão de compromissos externos
previamente agendados,  tendo sido representado pelo seu suplente Prof. José Antônio
Souza.  O  Prof.  Maurício  Domingues  Coutinho  Neto  esteve  ausente,  tendo  sido
representado pela sua suplente Profª Ivanise Gaubeur. O Prof. Roque da Costa Caiero
esteve ausente, tendo sido representado pelo seu suplente Prof. Valter Alnis Bezerra. A
representante discente Michelle do Nascimento Sales justificou a ausência por estar em
aula,  bem  como sua  suplente.  Estiveram  ausentes  os  Profs.  Tatiana  Lima  Ferreira  e
Wagner Alves Carvalho. Esteve presente o Prof. Rodrigo Luis Oliveira Rodrigues Cunha,
além das servidoras Ana Lúcia Crivelari e Juliana Yukiko Akisawa da Silva.

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

Prof. André Polo

O  Prof.  André  Polo  relatou,  a  pedido  da  Profª  Giselle,  o  problema  com  o
fornecimento de materiais de limpeza para uso em laboratórios de pesquisa, uma vez que
os materiais não têm sido entregues na quantidade e no prazo adequados para atender a
demanda. O relator propôs que fosse designado um servidor para centralizar os pedidos e
esclarecer se tal atribuição deve ser função da secretaria CCNH, da administração CCNH
ou da PROPES.

O Prof.  Jorge Tomioka sugeriu que esta necessidade fosse transmitida ao Prof.
Roque, membro do grupo de trabalho Matriz Andifes, uma vez que há uma proposta em
discussão de que 80% da verba possa ser destinado à graduação e 20% à pós-graduação.

A  secretária  Ana  Crivelari  esclareceu  que  o  problema  é  a  descontinuidade  do
fornecimento de material de limpeza para uso nos laboratórios de pesquisa. Informa  que a
PROPES,  na  pessoa  do  Prof.  Herculano  Martinho,  está  ciente  do  problema e  parece
entender que esse fornecimento não é de responsabilidade da Universidade, mas de cada
pesquisador, que deveria adquirir esses materiais com sua verba de projeto de pesquisa.
Relata ainda que a decisão de a Secretaria do CCNH não mais executar essa tarefa é uma
decisão administrativa e portanto não cabe parecer desse Conselho. 
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 O Prof. Arnaldo propôs que fosse feito um levantamento sobre a quantidade e o
tipo de materiais utilizados. Salientou que consultará o Pró-Reitor de Pesquisa e este item
voltará à discussão nas próximas sessões.

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

O Prof. Maximiliano sugeriu aos conselheiros solicitação de parecer aos colegiados
da pós-graduação em física e bacharelado em física. 

O Prof.  Valter  atentou para  o fato de  que a  professora  foi  quarta  colocada no
concurso na área de astrofísica da UFABC.

A sugestão do Prof. Maximiliano foi aceita com a inclusão da consulta à licenciatura
da física e o assunto retornará à pauta. 

6.  Proposta  de  criação  do  curso  do  Bacharelado  em  Farmácia  –  relator  Prof.
Rodrigo Cunha

O Prof. Rodrigo observou que a criação de um novo curso demandará estrutura,
orçamento e contratação de novos docentes. 

O  Prof.  Arnaldo  informou  que,  em  pesquisa  realizada  com  discentes  no  ano
passado a respeito de criação de novos cursos, muitos demonstraram interesse pelo curso
de Farmácia. Relata que professores das áreas de biologia e química poderiam ministrar
aulas  de  algumas  disciplinas.  Acrescenta  que,  conforme  a  lei,  a  UFABC  pode  criar
qualquer curso em sua sede, limitado a questões orçamentárias. Para criação de novos
cursos  no  campus  São  Bernardo  é  necessário  autorização  do  MEC.  Prevê  que  a
Universidade futuramente cobrará dos centros a criação de planos de expansão. Relata
ainda que não há impedimento para que o BC&T tenha um curso em Farmácia ou qualquer
outro na área da saúde.

O Prof. Guilherme ressaltou que seria necessário consultar os docentes de outras
áreas para verificar se eles estariam disponíveis em contribuir e ministrar disciplinas. O
Prof. Maximiliano acrescentou que seria necessária a informação de quantas disciplinas o
curso  teria,  pois  a  carga  didática  do  BCT  e  da  pós-graduação  serão  afetadas  e  a
contratação de novos docentes será essencial.

O Prof.  Marcelo  Pires  alertou  aos  criadores  do curso  sobre  o  cumprimento  do
projeto  pedagógico  da UFABC,  questionando a  duração desse curso  cumprindo todas
exigências presvita em lei para o egresso, visto que esse deve formar-se no BC&T.
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Por fim, o encaminhamento dado foi solicitar ao Prof. Thiago um planejamento mais
detalhado quanto a previsão de orçamento,  estrutura e recursos humanos que o novo
curso irá demandar.

 
Os Profs. Rodrigo Cunha e Ivanise Gaubeur deixam a reunião.

7.  Realização nas dependências da UFABC do V Encontro Internacional do GT
Ética e Cidadania da ANPOF – relator Prof. Valter Bezerra

O  relator  se  declarou  favorável  ao  pedido,  uma  vez  que  o  projeto  está  bem
fundamentado e planejado e poderá contar com a parceria da Universidade Metodista de
São Paulo. 

O Prof. Arnaldo expôs sua opinião, declarando que, do ponto de vista acadêmico, o
evento será positivo para a instituição e para os discentes. Observou que o prof. Daniel
também deve solicitar apoio à coordenação do BCH e verificar a possibilidade de auxílio
financeiro junto à pós-graduação e à Universidade Metodista. 

O final, o Conselho foi favorável em apoiar o evento e solicitará ao prof. Daniel que
faça uma adequação no quadro orçamentário e o reapresente.

8. I Colóquio de Professores de Filosofia – relator Prof. Valter

O relator informou que trata-se de um evento menor e será realizado nos dias 17 e
18 de novembro.  A profª.  Patrícia  Velasco,  organizadora  do evento,  solicitou apoio da
secretaria para reserva do auditório do Bloco Sigma e transporte para dois palestrantes. As
solicitações  foram  deferidas  e  aconselhou-se  que  para  os  próximos  eventos  o
planejamento e as solicitações fossem encaminhados com antecedência.

9.  I Encontro dos Usuários do CD, MCD E EPR da CEM/UFABC – relator Prof.
Guilherme

O Prof. Guilherme apresentou o evento que está sendo organizado pela Profª. Iseli.
A docente solicita apoio da secretaria para reserva de salas e divulgação nos sites da
UFABC e CCNH. A solicitação foi deferida e o prof. Arnaldo observou que escreverá uma
carta a fim de esclarecer que o apoio da secretaria consistirá somente no auxílio dos itens
apresentados.

10. I EDAPE – Encontro de Desenvolvimento, Aprendizagem e Práticas de Ensino –
relator prof. Marcelo Zanotello
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O Prof.  Marcelo  Zanotello  não  pôde  comparecer  na  continuação  da  reunião  e
solicitou ao prof. Marcelo Pires que relatasse o assunto.

O Prof. Marcelo Pires informou que o Prof. Marco Antonio solicitou ao Centro a
impressão  de  60  pôsteres  que  serão  expostos  durante  o  I  EDAPE.  O  Prof.  Marcelo
Zanotello  havia  indicado a  aprovação do pedido.  O Prof.  Marcelo  Pires expôs opinião
contrária, pois o CMCC também está envolvido com a organização do evento e poderia
custear os pôsteres. 

  
O  Prof.  Arnaldo  sugeriu  que,  por  se  tratarem  de  disciplinas  da  graduação,  a

impressão  de  pôsteres  fosse  solicitada  à  PROGRAD  ou  que  cada  aluno  se
responsabilizasse  pela  impressão  de  seu  pôster.  O  CCNH  poderia  auxiliar  com  a
elaboração  e  impressão  de  certificados  e  divulgação  no  site  da  UFABC.  Todos
concordaram com a proposta.

Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 12h15.
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