Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

ATA DA
DÉCIMA-QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DO
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE DE AGOSTO DE
2008.
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e oito, na sala de reuniões do 8º
andar do bloco B da Universidade Federal do ABC em Santo André-SP, às catorze
horas, reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença
anexa.

Pauta:
1. novos representantes discentes
2. aprovar ata anterior
3. bancas dos concursos abertos
4. planejamento de oferecimento de disciplinas para o ano todo
5. outros assuntos
Item 1: a aluna Josiane Manteiga de Oliveira apresentou-se como nova
representante discente.
Item 2: aprovada a ata da reunião anterior.
O Prof. Marcelo Leigui
CONSEP ontem:

informa as decisões havidas na última reunião do

Foi publicada portaria que institui o Comitê de Infraestrutura de Ensino e
Pesquisa. O Prof. Leigui sugere o nome do Prof. Erick Leite Bastos como
representante do CCNH, tendo sido aprovado por unanimidade.
Para o Comitê de Biossegurança o Prof. Leigui sugeriu os nomes dos Profs.
Fábio, Adelaide, Jiri, Marcella e Newton, tendo sido aprovados também.
O Prof. Leigui informou que o bacharelado em biologia teve sua matriz
aprovada.
O calendário acadêmico de 2009 foi aprovado, apenas com a diferença de
haver uma semana de recesso em julho e a diminuição de uma semana em setembro.
As disciplinas de opção limitada (82) e o projeto dirigido foram aprovados. O
projeto dirigido é disciplina obrigatória com 2 créditos, sendo que o total de créditos do
BC&T será de 90.
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Os alunos que entraram em 2006, 2007 e início de 2008 poderão optar ou não
pelo currículo novo.
A Escola de Física foi aprovada e terá periodicidade anual.
Foram aprovadas as normas para contratação de professores visitantes,
entretanto ainda não há novas vagas. O Prof. Marcelo Leigui informa que os
professores visitantes atuais que desejarem renovar o contrato por mais 12 meses
deverão apresentar relatório de atividades até o início de novembro.
Foi aprovada a criação de auxílio aos alunos de graduação em projetos de
iniciação científica (que tenham bolsa PIBIC da UFABC).
Item 3 da pauta: o Prof. Marcelo Leigui pede aos membros do conselho que lhe
informem os nomes para composição das bancas.
Item 4 da pauta: o Prof. Marcelo Leigui solicita aos coordenadores de
bacharelado o planejamento anual (2009) de disciplinas a serem oferecidas. O plano é
que sejam oferecidas num trimestre, repetir no trimestre seguinte e no posterior não.
Com esse planejamento será possível fazer o planejamento dos itens de laboratório.
Item 5 da pauta: o Prof. Waldman está montando a portaria do Comitê de Ética
em Pesquisa. Será formada uma única comissão. Os diretores de Centro enviarão ao
Prof. Fazzio as indicações de nomes e funções. O Prof. Leigui conversará com o Prof.
Waldman sobre as sugestões de nomes e conteúdos, bem como conversará com
alguns docentes.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezesseis horas.
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