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Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2011, na sala 312-3, da torre 3 do bloco A da
Universidade  Federal  do  ABC em Santo  André,  às  13:45  horas,  reuniu-se  em sessão
extraordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof.
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os membros titulares Profs. Marcelo Oliveira da Costa
Pires, Maximiliano Ujevic Tonino, Ronei Miotto e Roque da Costa Caiero. O Prof. Wagner
Alves Carvalho justificou a ausência em razão de estar afastado, tendo sido substituído
pela Prof.ª Marcella Pecora Milazzotto. O Prof. André Sarto Polo justificou a ausência em
razão  de  estar  afastado  em  licença  paternidade.  O  Prof.  Jorge  Tomioka  justificou  a
ausência em razão de estar afastado em visita ao CTI Renato Archer em Campinas. O
representante técnico administrativo Elias Ferreira Tavares justificou a ausência em razão
de estar afastado por licença médica, tendo sido representado pela sua suplente Ana Lúcia
Crivelari. Estiveram ausentes os Profs. Guilherme Cunha Ribeiro, Gustavo Martini Dalpian
e Maurício Domingues Coutinho Neto, Tatiana Lima Ferreira. Esteve presente o Prof. Valter
Anis Bezerra. A representante discente Michelle do Nascimento Sales esteve ausente. O
Prof.  Arnaldo inicia a sessão com os informes: 1.  Apresenta parecer  da PJ acerca do
questionamento sobre a possibilidade ou não de o Centro e a Direção terem seu próprio
regimento, tendo sido o parecer negativo; 2. Informa que até o momento há 74 inscritos
para os concursos docentes até o edital 32. O edital 33 não tem inscritos até o momento;
Pauta única: Regimento do Conselho do CCNH. Foi aprovada a versão final do texto do
Regimento do Conselho do CCNH conforme apresentado. O Prof. Arnaldo agradeceu os
atuais  conselheiros  por  todo  o  trabalho,  bem  como  pelo  esforço  na  aprovação  do
regimento. Convidou os atuais conselheiros para participarem da sessão ordinária na qual
haverá a posse dos novos conselheiros. Como nenhum dos participantes desejasse fazer
uso da palavra,  o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão às 14:00 horas. Do que, para constar, eu, Renato da Silva Correa, lavrei a presente
ata.
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