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ATA DA  PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS 
E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E 
TRÊS DE OUTUBRO DE 2009.   
 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e nove, na sala 408 do 
bloco B da Universidade Federal do ABC em Santo André, às catorze horas, reuniu-se 
em sessão o Conselho do CCNH tendo comparecido os Profs. André Sarto Polo, 
Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício 
Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Roque da Costa Caiero e 
Caetano Rodrigues Miranda, a servidora técnico administrativa Paloma Cardoso da 
Rosa, além da secretária Ana Lúcia Crivelari. 

 
Pauta única: Projeto RTI FAPESP 
 
O Prof. Leigui informa que os recursos do projeto em questão seriam 

direcionados para a readequação elétrica do bloco B. Entretanto, a Reitoria assumiu 
essa tarefa, e dessa forma o CCNH terá que refazer o projeto, submetendo-o 
novamente e solicitando extensão de prazo. O Prof. Erick, Coordenador do Projeto, 
propõe direcionar os recursos para aquisição de cluster, rede e mobiliário para os 
laboratórios. O Prof. Leigui sugere que o Conselho aprove essa alteração mesmo sem 
ter sido apresentado o projeto. Foi realizada votação sobre aprovação ou não da 
proposta sobre as mudanças no projeto de acordo com o que foi explicitado na carta 
do Prof. Erick, tendo havido 6 votos favoráveis, portanto aprovada por unanimidade. 
Será solicitado ao Prof. Erick o envio do projeto completo.  

 
Por fim, o Prof. Leigui informa que, conforme já convocado pela Profª Marcela 

Ramos, Presidente do Comitê Eleitoral para eleições de Diretor e Vice-Diretor do 
CCNH, haverá outra reunião extraordinária no dia 29 de outubro às 10:00 horas. Na 
oportunidade abordará o assunto concursos para docentes, pois os concursos de 
Astropartículas, Astrofísica e Relatividade e Física Quântica terão que ocorrer até 10 
de dezembro. Solicita que esse Conselho envie sugestões de nomes dos 
componentes das bancas até o dia 28 de outubro. 

 
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às quinze horas. 


