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Ao primeiro dia do mês de junho de 2011, na sala 312-3, da torre 3 do bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof. Arnaldo Rodrigues
dos Santos Jr., os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro,
Maurício Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Ronei Miotto, Roque da
Costa Caiero. O Prof. Gustavo Martini Dalpian justificou a ausência em razão de
compromissos prévios agendados na Vice-Reitoria, tendo sido representado pelo seu
suplente, Prof. José Antonio Souza. A Profª Tatiana Lima Ferreira justificou a ausência em
razão de estar participando de reunião de projeto de extensão. O Prof. Marcelo Oliveira da
Costa Pires justificou a ausência em razão de estar participando de reunião da Comissão
Eleitoral para eleições da coordenação do BC&T, tendo sido representado pelo seu
suplente Prof. Marcelo Zanotello. O representante técnico administrativo Elias Tavares
justificou a ausência em razão de estar em treinamento, tendo sido representado pela sua
suplente Ana Lúcia Crivelari. Estiveram ausentes os Profs. Jorge Tomioka e Wagner Alves
Carvalho. A representante discente Michelle do Nascimento Sales esteve ausente.
Estiveram presentes os Profs. Rodrigo Luiz Oliveira R. Cunha e Valter Alnis Bezerra. Pauta
única: vagas para concursos docentes de vacâncias e exonerações. O Prof. Arnaldo inicia
a sessão solicitando ao Prof. Guilherme Ribeiro que relate as vagas da área de Biologia,
tendo apresentado o que segue: 1. Área Ecologia – sub-área Ecologia Evolutiva – 1 vaga;
2. Área Ecologia – sub-área Biodiversidade e Conservação – 1 vaga; 3. Biologia Evolutiva
e Comparada de Arthrópoda – 1 vaga; 4. Biologia Molecular e Biotecnologia – 1 vaga; 5.
Genômica Comparativa – 1 vaga. O Prof. Arnaldo informa que esteve presente como
docente na reunião do colegiado na qual foi tratado o assunto e as vagas apresentadas
atendem as necessidades do BCT, da pós-graduação e da pesquisa. Dessa forma,
entende que estaremos fortalecendo todas essas áreas. O Prof. Valter Bezerra apresenta a
demanda da área de Filosofia conforme segue: Filosofia Antiga ou Medieval – 1 vaga. O
Prof. Valter explica que esta é a vaga mais emergencial para atender necessidades da
licenciatura e do bacharelado em filosofia. Em razão da falta de candidatos em concursos
anteriores decidiram mudar o nome do concurso para “antiga ou medieval”, pois
consideram muito difícil um candidato ser especialista nas duas. O Prof. André Polo relata
as demandas da área de Química. Relata que os docentes sentem falta de profissionais da
área de Química Analítica devido a solicitação de exoneração de docentes dessa área
ocorrida algum tempo atrás. Para fortalecer o Bacharelado em Química solicitaram a vaga
de Química Tecnológica. As vagas de Química Orgânica são demandadas em razão da
quantidade de disciplinas que tem que ser oferecidas. Além disso, entende que esses
docentes poderão colaborar tanto nas disciplinas específicas quanto nas do BCT. O Prof.
Arnaldo questiona-o se levaram em conta também a pós-graduação, tendo respondido
afirmativamente. Assim sendo, as vagas são as seguintes: 1. Química Analítica – 2 vagas;
2. Química Tecnológica – 1 vaga; 3. Química Orgânica – 2 vagas. O Prof. José Antonio
apresenta as demandas da área de Física. Com relação à solicitação de redistribuição da
Drª Leticie Mendonça Ferreira, o Prof. Marcelo Zanotello, Coordenador do curso
Licenciatura em Física, expõe a opinião da coordenação, que entende que, em razão de a
solicitante não ter formação na área de ensino, não atende as necessidades da área,
independente do mérito. Os coordenadores do curso Bacharelado em Física e pós-
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graduação em Física posicionam-se favoravelmente ao pedido. O Prof. Ronei Miotto
explica a diferença das modalidades redistribuição e remoção, sendo a redistribuição no
interesse da administração e remoção no interesse do solicitante. Além disso, remoção não
tem custo para a instituição, ao contrário da redistribuição. Entende que a solicitação da
Drª Leticie, se aprovada, deve ser alterada para remoção. De comum acordo, a solicitação
foi aprovada, desde que alterada para a modalidade remoção. Com relação à contratação
do segundo colocado no concurso do edital nº 26/2010, Dr. Lucas Chibebe Céleri, o Prof.
Marcelo Zanotello, coordenador da Licenciatura em Física, diz que o candidato não atende
as necessidades da licenciatura por não ter formação na área de ensino, independente do
mérito. Entretanto, houve o parecer favorável dos colegiados do Bacharelado em Física e
Pós-graduação em física. Assim sendo, foi aprovada sua contratação, em razão de o
candidato atender as necessidades da vaga em questão. Assim sendo, as vagas da área
de física solicitadas foram: 1. Cosmologia e Relatividade Geral – 1 vaga; 2. Espectroscopia
Óptica – 1 vaga; 3. Física da Matéria Condensada Experimental – 1 vaga. 3. Contratação
do 2º colocado no concurso edital nº 26/2010 - Informação Quântica – teoria e/ou
experimento; 4. Contratação da Drª Leticie Mendonça Ferreira, conforme pedido
encaminhado pela Vice-Reitoria, na modalidade remoção. O Prof. Arnaldo coloca as vagas
apresentadas em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. As duas vagas de
interface não foram acordadas. Acordou-se que haverá negociação entre as áreas
envolvidas, sendo física, química e nano (graduação e pós-graduação) e o assunto voltará
à pauta. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente da
sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 17:00 horas. Do que, para
constar, eu, Ana Lúcia Crivelari lavrei a presente ata.
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