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ATA DA
DÉCIMA-NONA REUNIÃO DO CONSELHO DO CCNH
– CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC,
REALIZADA NO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE 2008.
Aos três dias do mês de dezembro 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. aprovar ata anterior (em anexo)
2. demanda de distribuição de vagas docentes
3. duplicação de vagas
4. reestruturação do formato da prova escrita nos editais dos concursos
5. bancas
6. contrato de professores visitantes
7. Outros assuntos
Item 1 da pauta: ata aprovada
Item 2: discutiu-se a necessidade de maior detalhamento das áreas. A Física necessita
de mais experimentais, além do que faltaram as áreas de Física Médica e Biofísica. Quanto à
Biologia, decidiu-se aguardar o término dos concursos. Quanto à Filosofia, decidiu-se montar
editais para obter o perfil de um grupo de pesquisa a fim de atrair filósofos mais experientes.
Conforme orientação do Prof. Fazzio, decidiu-se retirar todas as áreas gerais e reformulá-las. O
Prof. Marcelo Leigui fará a versão 4 da demanda de distribuição de vagas docentes até a
próxima semana.
Item 3: até 18 de dezembro, com o término dos atuais concursos, saberemos as vagas
que poderão ser duplicadas. Os grupos interessados enviarão ao Prof. Marcelo Leigui a
indicação de duplicação de cada concurso.
Item 4: não há posição definitiva quanto ao assunto. O Conselho decidiu que para cada
edital será indicado o formato da prova escrita.
Item 5: decidiu-se evitar docentes da UFABC quando houver professores visitantes
prestando concursos.
Item 6: há recomendação do MEC para não contratação de professores visitantes,
entretanto o Conselho decidiu que os atuais que não houverem passado em concurso serão
indicados para renovação de seu contrato. Será encaminhado a cada docente visitante sua
avaliação.
Item 7: os docentes que pretendem transferir-se para a UFABC deverão encaminhar à
Reitoria sua solicitação. Esta, por sua vez, encaminhará ao CCNH o pedido para análise e
possível convite para apresentação de seminário.
O Prof. Marcelo Leigui informa que houve reunião sobre o estatuto da UFABC,
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prevendo mudança geral na estrutura organizacional, com extinção dos centros e criação de
diversos órgãos.
O Prof. Wendel manifestou seu constrangimento devido ao fato de a matriz do BC&T
ainda não haver sido testada e já sofrerá mudanças, bem como com a mudança da estrutura
da universidade proposta no estatuto. Houve concordância de todos com o Prof. Wendel, bem
como houve consenso quanto a necessidade de divulgação das reuniões sobre o estatuto.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às doze horas.
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