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Aos onze dias do mês de novembro de 2011, na sala 312-3 do bloco A, do Campus 1 
Santo André, da Universidade Federal do ABC, às 10 horas, reuniu-se em sessão 2 
extraordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho 3 
Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os representantes titulares Profs. Adriano 4 
Reinaldo Viçoto Benvenho, Giselle Cerchiaro, Hugo Barbosa Suffredini, Lúcio Campos 5 
Costa, Marcella Pecora Milazzotto e Ronei Miotto. As Profas. Janaína de Souza Garcia 6 
e Marcela Sorelli Carneiro Ramos justificaram ausências em razão de estarem 7 
afastadas participando de congresso. O Prof. Renato Rodrigues Kinouchi esteve 8 
ausente, tendo sido representado pelo seu suplente, Prof. Fernando Costa Mattos. A 9 
representante técnico administrativo Ana Carolina Tonelotti Assis justificou ausência 10 
em razão de estar em férias. Sua suplente, Luci Domingues Rodriguez, justificou 11 
ausência em razão de consulta médica. Esteve ausente o representante discente de 12 
pós-graduação Victor R. de C. M. Roque, bem como seu suplente, Tárcio de A. Vieira. 13 
Esteve presente o Prof. Álvaro Takeo Omori, além dos coordenadores de cursos de 14 
graduação do CCNH Profs. Vani Xavier de Oliveira Jr., Rosana Louro Ferreira Silva,  15 
Charles Morphy Dias dos Santos, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Daniel 16 
Pansarelli e Marcelo Zanotello. Ainda, estiveram presentes os secretários Ana Lúcia 17 
Crivelari e Renato da Silva Correa. Informes da Direção: O Prof. Arnaldo Rodrigues 18 
informa acerca da CI nº 482/2011 da CGRH, solicitando a indicação de dois docentes 19 
do CCNH para integrar grupo de trabalho para tratar do plano de capacitação docente 20 
de 2012. Relata não ter havido manifestações de interessados e, portanto, a Direção 21 
deverá fazer a indicação. Informa do sucesso na solicitação do ConsCCNH em obter o 22 
gerenciamento da Reserva Técnica Institucional FAPESP. Relata o acordo dos 23 
Centros com a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES), sendo que em 2012 a RTI-24 
FAPESP será outorgada aos Centros, os quais terão autonomia para seu 25 
gerenciamento e, em contrapartida, concederão 10% do valor de cada Centro para a 26 
manutenção da infraestrutura multiusuário da UFABC. Ordem do dia: 1. Normas para 27 
alocação didática 2012 – relator Prof.Ronei Miotto: O Prof. Arnaldo explica que o item 28 
de pauta tem como objetivo a discussão acerca de um estudo elaborado sobre a 29 
alocação didática de créditos de 2012 e a aprovação de uma minuta de resolução 30 
sobre esta alocação. Passa a palavra para o vice-diretor, Prof. Ronei Miotto, 31 
responsável pelo estudo e elaboração da minuta da resolução. O Prof. Ronei agradece 32 
os coordenadores de curso de graduação do CCNH pela ajuda e empenho no estudo 33 
e conseqüente elaboração do planejamento de alocação e minuta de resolução. 34 
Solicita que o ConsCNH aprecie a minuta da resolução. Inicia seu relato lembrando 35 
que a alocação didática de 2012 ainda está sendo concluida. Relata que o estudo  36 
considerou dezoito créditos por docente, incluindo créditos de pós-graduação, com 37 
pequena flutuação de dois créditos, sendo vinte créditos o máximo permitido. Para a 38 
alocação acima deste número há necessidade de o docente manifestar sua 39 
concordância. Destaca que atividades de extensão não estão incluídas. Enfatiza que 40 
os docentes indicarão as disciplinas desejadas e, dentro do possível, não serão 41 
alocados em áreas para as quais não estejam preparados. Relata a intenção de 42 
garantir isonomia da distribuição de créditos entre os docentes. Informa que a 43 
dispensa de carga didática está extinta, salvo previsões legais, havendo possibilidade 44 
de acordos entre as coordenações e os docentes para concentração de carga didática 45 
em dois quadrimestres. Relata que o planejamento desenvolvido neste estudo envolve 46 
um déficit de 216 créditos anuais no primeiro quadrimestre de 2012, isso sem levar em 47 
consideração as novas contratações. No segundo quadrimestre o déficit projetado é 48 
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de 104 créditos, e no terceiro quadrimestre 88 créditos. O Prof. Arnaldo comenta a 1 
tentativa ocorrida de obrigar os alunos a se organizarem em sua matrícula. O Prof. 2 
Ronei complementa dizendo que a tentativa tem o intuito de evitar que os alunos se 3 
matriculem em diversas disciplinas, cancelando-as em seguida. Enfatiza que o estudo 4 
elaborado com os coordenadores indica ao Conselho um cenário bom. O Prof. Daniel 5 
Pansarelli manifesta seu entendimento de que a proposta poderá garantir qualidade 6 
das aulas e fornecer instrumentos de gestão à Pró-Reitoria de Graduação e à 7 
Comissão de Graduação, como, por exemplo, um cálculo de quantos docentes são 8 
necessários para se abrir um curso de graduação novo na UFABC. Enfatiza a 9 
necessidade de qualificar a gestão dos órgãos superiores, para os docentes também 10 
se planejarem melhor, o que refletirá na qualidade do curso e, portanto, em benefícios 11 
para toda a comunidade. Ainda, lembra que, com as próximas contratações de 12 
docentes, há um indicativo de dezesseis créditos anuais por docente. O Prof. Ronei 13 
Miotto comenta, considerando a abertura de quase quinhentas vagas do Bacharelado 14 
em Ciência e Tecnologia no campus São Bernardo do Campo, haver restrição ao 15 
planejamento proposto, com problemas de compatibilização de horários de aulas nos 16 
campus Santo André e São Bernardo. Solicita ao ConsCCNH dois indicativos, sendo o 17 
primeiro sobre a proposta de resolução e o segundo sobre o posicionamento do 18 
ConsCCNH a respeito da questão multicampus. Enfatiza que o Centro, através de seu 19 
conselho, é o responsável pela alocação didática, não havendo possibilidade de a 20 
Reitoria impor à Direção uma obrigação contrária ao decidido pelo ConsCCNH. O Prof. 21 
Arnaldo completa afirmando que a Reitoria pode pressionar a Direção, a qual 22 
precisará de respaldo do ConsCCNH. O Prof. Ronei enfatiza que tudo decidido em 23 
sessão do ConsCCNH deve ser cumprido, e com os coordenadores e Direção 24 
respaldados pelo ConsCCNH, estes poderão agir de acordo com o planejado. O Prof. 25 
Hugo Suffredini encaminha a minuta de resolução para a apreciação do ConsCCNH. 26 
O Prof. Adriano Benvenho secunda. O Prof. Arnaldo encaminha a proposta para 27 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Antes do encerramento da sessão o Prof. 28 
Ronei manifesta o desejo de haver uma indicação do ConsCCNH de como tratar a 29 
questão multicampus, sendo que um terço das vagas do BC&T estão em SBC. Neste 30 
momento, conselheiros e coordenadores discutem vários aspectos da questão 31 
multicampus. Em seguida, o Prof. Vani Xavier propõe que seja feito um levantamento 32 
para saber quais professores desejam ficar em quais campus, além do 33 
reconhecimento dos espaços disponíveis nestes. O Prof. Arnaldo esclarece que do 34 
ponto de vista prático o ideal é ter docentes de todas as áreas em todos os campus, 35 
contudo, é preciso ponderar devido à possibilidade de fragmentação dos cursos. 36 
Sugere montar uma escala de docentes por campus. A Profa. Giselle Cerchiaro 37 
demonstra preocupação com a questão legal do deslocamento e sugere que seja 38 
realizado consulta ao corpo docente. O Prof. Arnaldo explica que o deslocamento 39 
haverá de qualquer forma e o que pode ser feito é minimizá-lo. O Prof. Ronei Miotto 40 
propõe discutir a possibilidade de voltar atrás da decisão de ter o BC&T em SBC, 41 
encaminhando para a pauta do ConsCCNH discussões acerca deste curso ser 42 
ministrado em todos os campus e, em caso positivo, realizar levantamento de quantos 43 
professores desejarão ser lotados em SBC. O Prof. Marcelo Leigui lembra que alguns 44 
cursos de engenharia já decidiram se transferir para SBC e, dessa forma, haverá 45 
BC&T em SBC. O Prof. Charles Morphy lembra que com o Bacharelado em Ciências e 46 
Humanidades (BC&H) em SBC já existe a necessidade de ministrar disciplinas que 47 
não são de ciências humanas, envolvendo, dessa forma, os docentes das ciências 48 
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exatas e biológicas. O Prof. Daniel Pansarelli registra que o Bacharelado em Filosofia 1 
decidiu que seu campus base é SBC, mas que alguns docentes permanecerão lotados 2 
no campus Santo André. Propõe a criação de diretrizes para a atuação multicampus 3 
com limites para o deslocamento. O Prof. Hugo Suffredini propõe solicitação ao MEC 4 
de auxílio transporte exclusivo para o transporte deste deslocamento. O Prof. Ronei 5 
explica ser difícil, pois a UFABC dispõe de um ônibus para essa finalidade. O Prof. 6 
Ronei encaminha a discussão em duas etapas, uma a se realizar no ConsCCNH para 7 
posicionar o CCNH na questão multicampus e outra através da plenárias para que os 8 
coordenadores de curso conversem com os professores de sua área para saber suas 9 
preferências. O Prof. Marcelo Zanotello discorda, afirmando que esta competência não 10 
está nas atribuições dos coordenadores de curso. Argumenta que a Direção do Centro 11 
é quem deve fazer a consulta a todos os docentes. O Prof. Ronei propõe que a 12 
Direção faça, em um primeiro momento, esta consulta para saber quais docentes 13 
desejam ministrar aulas em SBC em 2012 e, depois da discussão no ConsCCNH, 14 
sabendo qual será o espaço neste campus para docentes, poderão estimar quantos 15 
docentes poderão migrar para este novo campus. O Prof. Arnaldo afirma que a 16 
Direção se compromete a enviar a consulta. Convida todos os presentes para 17 
acompanhar a sessão extraordinária conjunta entre o CONSUNI e CONSEPE acerca 18 
da questão multicampus, a se realizar dia 22 de novembro. Como nenhum dos 19 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente da sessão agradece a 20 
presença de todos e a encerra às 11:40 horas. Do que para constar, nós, Ana Lúcia 21 
Crivelari e Renato da Silva Correa, secretários do ConsCCNH, lavramos a presente 22 
ata. 23 


