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ATA  DA  PRIMEIRA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DE  2011  DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO
DE FEVEREIRO.  

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2011, na sala 302-3, 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, Jorge Tomioka,
Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic
Tonino, Roque da Costa Caiero, Tatiana Lima Ferreira e Wagner Alves Carvalho, além do
representante  técnico  administrativo  Elias  Ferreira  Tavares.  O  Prof.  Guilherme  Cunha
Ribeiro  justificou  a  ausência  por  estar  afastado  em  viagem  ao  exterior,  tendo  sido
representado  pelo  seu suplente  Prof.  Marcelo  Augusto  Christoffolete.  O  Prof.  Gustavo
Martini Dalpian justificou a ausência em razão de estar no exercício da Reitoria, tendo sido
representado  pelo  seu  suplente  Prof.  José  Antonio  Souza.  A  representante  discente
Michelle  do  Nascimento  Sales  justificou  a  ausência  por  estar  em  aula,  tendo  sido
representada pela sua suplente Mayra Trentin Sonoda. Esteve presente a secretária Ana
Lúcia Crivelari. 

Informes da Direção

O Prof. Arnaldo apresentou a CI 005/2011 emitida pela PROPLADI na qual é
solicitado  aos  Diretores  de  Centro  que  suspendam  ou  evitem   os  gastos  de
qualquer natureza, principalmente de diárias e passagens.

O  Prof.  Arnaldo  informa  sobre  o  debate  entre  os  candidatos  para  o
CONSUNI e o CONSEP a ocorrer na próxima segunda-feira, 28 de fevereiro. 

O Prof.  Arnaldo informa que, no final  de 2010, recebeu autorização para
repor  as  vagas  dos  docentes  que  saíram em 2010.  Entretanto  em 2011  essa
autorização  foi  suspensa.  Ainda  está  em dúvida se essas  vagas  estão de fato
suspensas pois não sabe ao certo se já possuíam matrícula SIAPE.

O Prof. Arnaldo informa que o CECS solicitou à Reitoria revisão do número
de docentes e que o Reitor nomeou uma comissão composta pelos três diretores,
Pró-Reitor de Graduação e de Pós-Graduação.

O Prof.  Jorge  Tomioka  informa que  o  CECS criou  novos  cursos,  dentre
esses o BCH, que não estava previsto. Entende que há de se fazer readequação
do número de docentes por centro. Explica que não se trata de disputa entre os
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centros, mas de readequação, pois ao se criar novo curso é necessário aumentar o
número de docentes. 

O Prof. Arnaldo pondera que não se pode criar um curso sem contar com
novos  docentes  previamente.  Informa  que  essa  discussão  se  iniciará  na
Universidade e será intensa. 

O Prof.  Arnaldo  agradeceu  o  Prof.  Maurício  por  ter  assumido  a  Direção
durante suas férias. 

O Prof.  Arnaldo informa que não irá solicitar aos docentes aprovados em
estágio probatório o envio do relatório anual de atividades docentes como ocorreu
em anos anteriores. O Prof. Roque completa dizendo que no Regimento Geral da
UFABC antigo era competência da Direção acompanhar as atividades do docente e
que o Prof. Sandro argumentava que era adequado a solicitação desse relatório.
Informa que nada há que obrigue a entrega desse relatório. O Prof. Marcelo Pires
completa dizendo que a comissão encarregada de estudar o assunto concluiu que
esse relatório não deveria mais ser solicitado, entretanto não finalizaram o assunto.

O Prof. Arnaldo informa que em dezembro de 2010 foi solicitado a todo o
corpo docente que atualizasse seus currículos lattes pois precisávamos levantar
informações para o relatório de gestão. Boa parte dos docentes não o atualizou.
Informa  que  doravante  serão  solicitadas  atualizações  mais  frequentes  e  mais
insistentemente, pois serão coletadas informações inclusive para serem enviadas
ao MEC. Entende que manter  o currículo  lattes atualizado é uma obrigação do
docente. O Prof. Wagner completa dizendo que as solicitações para atualização do
lattes vem sendo feitas por diversas áreas da universidade.  

O Prof. Arnaldo informa que pretende realizar uma reunião extraordinária por
mês para discutir o regimento do conselho. O Prof. Roque completa dizendo que o
ideal  seria  discutir  um capítulo  por  sessão.  Lembra  que  ainda  é  necessária  a
elaboração do regimento do centro e o da diretoria. O Prof. Arnaldo informa que a
discussão acerca do regimento da UFABC no CONSUNI foi polêmica no que diz
respeito aos centros. 

O Prof. Arnaldo informa que o Prof. Roque sugeriu convidar representantes
das  diversas  comissões  para  apresentarem  status  de  seus  trabalhos  a  esse
conselho. 
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 Informes dos Conselheiros

O representante técnico administrativo Elias Tavares questiona se assuntos
administrativos  deveriam  ser  tratados  no  conselho  do  centro.  O  Prof.  Arnaldo
responde que isso não compete ao conselho. O Prof. Roque sugere consultar o
setor administrativo no sentido de descobrir se há alguma regra quanto a isso. 

O Prof. Maximiliano informa que a Profª Paula Homem de Mello consta da
lista  aprovada  de  docentes  com  dispensa  de  carga  didática.  Entretanto  ela
solicitada mudar de um quadrimestre para outro. Questiona o conselho se isso é
possível. Os conselheiros manifestam-se dizendo não saberem em que ponto isso
afetaria  a  atribuição  didática.  O  assunto  constará  do  expediente  de  próxima
sessão. 

O  Prof.  Maurício  informa  que  alguns  docentes  que  constam da  lista  de
provável  dispensa  de  carga  didática  no  segundo  quadrimestre  de  2011
erroneamente  imaginaram  que  poderiam  solicitar  férias  para  o  mês  de  julho.
Entretanto informa que a portaria nº 13/2010 do Diretor do CCNH impede essa
solicitação,  uma vez  que somente é possível  a  concessão de férias a  servidor
docente em período letivo da graduação após comprovação da dispensa de sua
atribuição didática. 

O Prof.  André informa que as atas desse conselho do ano de 2009 não
estão no site do CCNH e questiona o motivo. A secretária Ana Crivelari informa que
não há motivo algum e que não há qualquer problema em colocá-las. Acordou-se
que todas as atas permanecerão no site.

A Profª Tatiana Lima Ferreira deixa a reunião. 

O  Prof.  Arnaldo  informa  que  houve  pequenas  modificações  no  projeto
pedagógico  do  Bacharelado  em  Química  e  que  aprovou  ad  referendum.  Esse
projeto  será  encaminhado  aos  avaliadores  do  MEC.  O Prof.  Wagner  completa
dizendo que não houve modificações substanciais. 

Ordem do dia:

1. Aprovação  das  atas  da  11ª  sessão  ordinária  e  16ª  sessão
extraordinária de 2010 - relatora Ana Crivelari
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As  atas  da  11ª  sessão  ordinária  não  foram  aprovadas  e  serão
reapresentadas  na  próxima  sessão.  A  ata  da  16ª  sessão  extraordinária  foi
aprovada.  

O Prof. Roque propõe passar para a ordem do dia o item 8 do expediente
que  trata  sobre  o  relatório  FAPESP.  Justifica  que  há  urgência  na  entrega  do
relatório à FAPESP. A solicitação foi aprovada por todos, e o item será discutido ao
final da pauta da ordem do dia. 

2.  Apresentação  das  avaliações  em  estágio  probatório  –  relatora  Ana
Crivelari

Nome Meses

André Eterovic 24

Simone Rodrigues de Freitas 24

Os docentes foram aprovadas para continuarem em estágio probatório. 

3. Aprovação do calendário anual de sessões do Conselho do CCNH –
relatora Ana Crivelari

A  secretária  Ana  Crivelari  apresenta  proposta  de  calendário  anual  de
sessões do Conselho do CCNH, tendo sido aprovado por unanimidade.

O Prof. Maximiliano lembra que em julho deverá haver eleições para nova
composição desse conselho,  e  que já haverá um calendário  de reuniões a  ser
seguido. 
 

4. Solicitação de redistribuição Drª Christiane Frigério Martins – relator
Prof. Maximiliano Ujevic Tonino

O Prof. Maximiliano relata que, ao contrário do que está em seu relato, a Drª
Christiane Frigério foi informada pela pós-Graduação que não reúne condições de
participar  do  corpo  docente  da  pós-graduação  em  física.  Relata  que  essa
informação  veio  a  seu  conhecimento  após  haver  enviado  o  relato.  Completa
dizendo  que  o  colegiado  da  pós-graduação  deseja  que  ela  adquira  mais
experiência. 
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O Prof. Jorge Tomioka questiona se ela é docente da licenciatura, tendo o
Prof. Maximiliano respondido que ela é bacharel em física. 

O Prof. Roque lembra que esse conselho vem adotando como regra aprovar
solicitações  de  redistribuição  apenas  em exceções  e,  ainda  assim,  muito  bem
justificadas.  Questiona  se  ela  prestou  o  concurso  de  Astrofísica.  O  Prof.
Maximiliano  responde  que  sim,  que  ela  foi  aprovada  em  5º  ou  6º  lugar  num
concurso  que  tinha  duas  vagas.  Responde  também  que  foi  divulgado  no  site
apenas os quatro primeiros colocados. O Prof. Arnaldo completa informando que
no Diário Oficial da União só são publicados os candidatos em número suficiente
para duplicar as vagas. 

O  Prof.  Roque  questiona  de  onde  sairia  essa  vaga,  se  o  pedido  fosse
aprovado. O Prof. Arnaldo responde que sairia de uma vaga do colegiado da física,
uma vez que quem possui vagas docentes são os centros, não a PROPG. O Prof.
Roque pergunta se os colegiados da física tem disposição em oferecer uma vaga. 

O Prof.  Marcelo Pires disse que ela foi aluna de pós doutorado do Prof.
Vilson  Zanchin  durante  um  ano  e  que  nesse  período  publicou  dois  artigos.
Completa  dizendo  que  a  seu  ver  o  parecer  da  pós-Graduação  foi  negativo.  O
parecer  do  colegiado  do  Bacharelado  está  por  sua  vez  atrelado  ao  da  pós-
Graduação e ao da licenciatura. Sendo assim, conclui que a comunidade da física
não concorda com a redistribuição. Desse modo, caso aprovado, a vaga não viria
da física e se esse conselho aprovar o pedido a vaga teria que vir de outro lugar.
Completa dizendo que tem conhecimento que a Reitoria possui  algumas vagas
estratégicas e pondera que ela é esposa de outro  professor  do CCNH, o Prof.
Pietro Chimenti. Diz que ela é professora numa instituição federal em outro estado
e que o Prof. Pietro não solicitou sua redistribuição para lá pelo fato de ele haver
sido aprovado primeiro aqui. Relata que pela lei ela deveria vir para cá e não ele
para lá.  Relata  que resta  a  alternativa  de solicitar as vagas extras da Reitoria.
Relata que o Prof. Pietro poderia solicitar transferência para lá e acha, mas não
tem certeza,  que  a  UFABC continuaria  pagando  o  salário  dele  lá.  Opina  pela
recusa do pedido. 

A secretária Ana Crivelari diz que o Prof. Marcelo Pires está equivocado. A
lei que rege o assunto diz que qualquer instituição só é obrigada a aceitar a lotação
provisória  de  servidor  caso  o  cônjuge  tenha  sido  transferido  no  interesse  da
administração. Completa dizendo que caso o Prof. Pietro solicitasse transferência
para a instituição onde sua esposa leciona não seria a UFABC que custearia seus
vencimentos. 
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O  Prof.  Wagner  concorda  com  quase  tudo,  diz  que  não  há  informação
positiva de nenhuma área. Apesar de o colegiado de pós-graduação haver dito que
ela não poderá integrar a pós-graduação, eles posicionam-se favoravelmente ao
pedido. Relata que o que não poder ser levado em consideração é um suposto
prejuízo com uma possível saída de seu marido, Prof. Pietro. 

O Prof. André Polo diz que sente falta de ser apresentado um planejamento
do total  de vagas do Centro.  Lembra que de oito  solicitações de redistribuição
recebidas esse conselho aprovou somente uma, do Prof. Eduardo Borba. Na última
sessão desse conselho foi apreciado o pedido do Prof. Hiraldo Serra, cujo currículo
é  muito  abaixo  dos  docentes  da  universidade.  Comparou  o  currículo  do  Prof.
Hiraldo com o da Drª Christiane e concluiu serem muito parecidos. Não vê motivos
para aprovar a presente solicitação. 

O  Prof.  Arnaldo  pondera  que  os  currículos  são  de  áreas  diferentes.  O
número de docentes do CCNH está definido mas a discussão sobre o tema voltará
à tona.

Em votação o pedido de redistribuição obteve seis votos contrários e cinco
abstenções. 

Passou-se ao item 8 do expediente: relatório FAPESP – relator Prof. Roque
Caiero.

O Prof.  Roque relata que há solicitação da transposição do saldo da RTI
2009  para  a  RTI  2010.  Recomenda  a  aprovação,  com  a  ressalva  que  a
administração desse saldo ficará a cargo do responsável pela RTI 2010. Apresenta
parecer  favorável  ao  relatório  FAPESP  elaborado  pelo  Prof.  Erick  Bastos.  Em
votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 

Expediente:

1. Avaliações  em  estágio  probatório  –  relatora  Ana  Crivelari:  as
avaliações em estágio  probatório  a  seguir  serão  apresentadas em
próxima sessão.

nome meses

Universidade Federal do ABC ,  R. Santa Adélia, 166, Bangu – Santo André – SP – 09210-170

Tel  0 XX  11 – 4996-0150      www.ufabc.edu.br

6



Universidade Federal do ABC

CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas

Ata de Reunião

Alysson Fábio Ferrari 24
André Sarto Polo 24
Daniel Carneiro Carrettiero 24
Érico Teixeira Neto 24
Frank Nelson Crespilho 24
Guilherme Cunha Ribeiro 24
Marcos de Abreu Ávila 24
Maria Cristina Carlan da Silva 24
Raquel de Almeida Ribeiro 24
Rodrigo Luis de Oliveira Rodrigues Cunha 24
Francisco Eugênio Mendonça da Silveira 30
Luciana Campos Paulino 30
Marcela Sorelli Carneiro Ramos 30
Valery Schesnovich 30

2. Eleições para vice-diretor – relator Prof. André Polo

O Prof. André Polo apresenta indicação de nomes para integrarem o comitê
eleitoral, bem como proposta de calendário eleitoral. O Prof. Arnaldo sugere que o
calendário  seja  postergado  em  função  do  feriado  de  Carnaval.  O  item  foi
encaminhado  para  a  ordem  do  dia  e  aprovado  com  uma  abstenção  do  Prof.
Marcelo Christoffolete em razão de sua provável candidatura. 

3. Semana da Biologia – relator Prof. Marcelo Christoffolete

O  Prof.  Marcelo  Christoffolete  apresenta  a  proposta  da  realização  da
Semana da Biologia. Relata que pretendem utilizar o laboratório didático e que no
período proposto não há aulas. Podem também utilizar os laboratórios de pesquisa.

A  secretária  Ana  Crivelari  questiona  se  o  evento  será  patrocinado  pelo
CCNH  ou  pela  PROEX  e  qual  será  o  papel  da  secretaria.  O  Prof.  Marcelo
Christoffolete  responde  que  o  evento  será  do  CCNH  e  que  supõe-se  que  a
secretaria do CCNH oferecerá o apoio necessário. 

O Prof. Maurício questiona por que o evento não é realizado no recesso,
tendo o Prof.  Christoffolete respondido que nas outras instituições é recesso. O
Prof. Maurício indica que há uma nova Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Política Afirmativas que poderá, talvez, oferecer algum tipo de suporte. 
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O Prof. André Polo questiona se esse evento é similar ao de 2010, tendo o
Prof. Christoffolete respondido que sim, e que trata-se de um evento de iniciativa
dos alunos. Completa dizendo que conseguiram patrocínio de algumas empresas e
que  pretendem  cobrar  taxa  de  R$  10,00  de  inscrição.  Relata  que  a  PROEX
informou que não há verba disponível. 

O Prof. Roque sugere que o comitê organizador esclareça de onde sairá a
verba para custear as diárias, bem como informa que não é o centro quem autoriza
a utilização  das salas.  Solicita  também que seja esclarecido qual  será  o  apoio
administrativo que a secretaria CCNH terá que oferecer. O assunto constará da
ordem do dia da próxima reunião.

4. Relatório de Gestão 2010 – relator Prof. Arnaldo

O Prof. Arnaldo informa que elaborou o relatório em dezembro e o entregou
em janeiro, obedecendo o prazo estipulado pela PROPLADI. Relata que, embora
segundo o regimento da UFABC, o conselho do centro deva aprovar esse relatório,
não há tempo hábil para isso, uma vez que o modelo do relatório sofre alterações a
cada ano e o prazo para elaborá-lo é exíguo.

O Prof. Marcelo Christoffolete questiona se esse relatório pode ser divulgado
no site do CCNH e o Prof. Arnaldo responde que sim. Questiona também o que
ocorreu com as verbas que não foram utilizadas. O administrador Elias Tavares
responde que foram realocadas para serviços e na construção do campus São
Bernardo. 

O Prof.  Roque questiona se é possível  requisitar  o parecer  do TCU, em
razão  das  importações  não  terem sido  realizadas,  tendo  o  administrador  Elias
Tavares respondido que a área de Auditoria da UFABC é representante do TCU e
da  CGU.  Mesmo assim insiste  que  haja  esse  parecer  e  o  administrador  Elias
concorda. 

O Prof. Marcelo Pires propõe passar o item para a ordem do dia da próxima
sessão. 

O Prof. Wagner propõe passar o item para a ordem do dia e aprová-lo, uma
vez  que  houve  período  inadequado  para  que  esse  conselho  o  aprovasse  da
maneira correta. 
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O Prof. Arnaldo informa que todo ano o modelo do relatório muda e propõe
aprová-lo com as ressalvas apontadas.

O Prof. Marcelo Pires retira sua proposta.

Em votação o assunto  passou para a  ordem do dia  e aprovado com as
ressalvas apontadas.

5. Duplicação de vaga edital 26 – relator Prof. Marcelo Pires

O Prof. Arnaldo propõe retirar de pauta esse item, bem como o seguinte, e
solicitar  o  parecer  dos  colegiados  em  física.  O  conselheiros  manifestam-se
desfavoravelmente e o Prof. Marcelo Pires apresenta seu relato dizendo que nesse
caso não há despacho de recomendação da banca. O Prof. Arnaldo informa que a
Comissão  de  Vagas  não  aprova  solicitações  dessa  natureza  sem  o  despacho
favorável da banca. O Prof. Arnaldo propõe enviar a solicitação dos colegiados dos
cursos de bacharelado e licenciatura em física e pós-graduação em física, tendo
sido aprovado por unanimidade. 

6. Duplicação de vaga edital de Química Teórica – relator Prof. Wendel

O mesmo critério do item anterior será adotado para esse caso. 

7. Problemas de infraestrutura para ministrar disciplinas experimentais e
alocação didática – relator Prof. Maurício Coutinho

O Prof. Maurício propõe a retirada do item de pauta, uma vez que outros
docentes  também  apontaram  o  problema  mas  ainda  não  o  apresentaram  por
escrito. O Prof. Maurício irá solicitar que os interessados formalizem a questão.

Em razão do horário, a sessão encerrou-se às 17:30 horas. 
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