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ATA DA
VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE 2009.
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e nove, na sala de reuniões do 8º
andar do bloco B da Universidade Federal do ABC em Santo André-SP, às nove horas, reuniuse em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença anexa.
Pauta:
1. aprovar ata anterior
2. análise de 3 solicitações de transferências docentes para a UFABC (áreas
biologia, física e química)
3. bacharelado em filosofia - Prof. Peluso
4. PDI e regimento do CCNH
5. responsáveis pelas próximas bancas de concursos
6. rodízios de grupos de professores responsáveis por acompanhar os
pregões - Prof. Wendel
7. esclarecimentos sobre aquisições de materiais, reagentes, equipamentos e
outros, do CCNH - Elias
8. relatórios de atividades docentes
9. outros assuntos
Item 1: ata anterior aprovada com alterações;
Item 2: os três currículos apresentados foram analisados pelos conselheiros. Um deles
não foi julgado, pois verificou-se que o currículo lattes estava desatualizado. O Prof. Leigui
solicitará ao demandante o envio atualizado. Os demais serão devolvidos à Reitoria com o
parecer desse Conselho em recomendar que os interessados prestem concurso.
O Conselho define como norma para casos futuros só aceitar transferências de
docentes que realmente se destacam, adotando como norma geral a recomendação para
prestarem concurso.
Item 3: o Prof. Peluso apresenta a proposta do Bacharelado em Filosofia, na qual o
aluno deverá cursar mais um ano após completar o BC&T. Houve sugestões de alterações na
grade curricular que serão feitas antes de serem encaminhadas ao Comitê de Graduação. A
proposta foi aprovada por unanimidade.
O Conselho recomendou ao Prof. Peluso que preparasse documento similar sobre a
Licenciatura em Filosofia a fim de ser apresentada na próxima reunião desse Conselho.
Decidiu-se também que a licenciatura em filosofia será pauta da próxima reunião desse
Conselho.
Item 4: à pedido do Prof. Ronei, o Prof. Leigui traz o assunto à pauta. Informa que até o
momento o CCNH cumpriu todos os pontos constantes do PDI do Centro, exceto no que diz
respeito à Fundação de Apoio para a Central Multiusuário. Com relação ao regimento do
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Centro decidiu-se aguardar até que o regimento definitivo da Universidade esteja pronto para,
então, elaborá-lo.
Item 5: decidiu-se que a tabela contendo os responsáveis pelas bancas será divulgada
ao CCNH, solicitando aos docentes que colaborem para a montagem das bancas. As datas
sugeridas para realização de cada concurso deverão ser encaminhadas ao Sr. Dugo da
Secretaria Geral.
Item 6: decidiu-se que será feito rodízio de professores responsáveis pelos pedidos de
materiais para acompanharem os pregões.
Item 7: o Administrador Elias relatou as dificuldades encontradas na aquisição de
reagentes para os laboratórios didáticos. O Conselho decidiu que todas as aquisições deverão
ser aprovadas pelo Diretor do Centro e deverão ser discriminadas para qual finalidade se
destinam, isto é, se didática ou pesquisa. Foi estabelecido o seguinte fluxograma:
Coordenador de disciplina levanta a necessidade -> encaminha ao Coordenador do
curso -> encaminha ao Diretor do Centro -> encaminha ao Elias/Arnaldo.
Em suma, os Coordenadores de curso deverão direcionar os pedidos ao Coordenador
de curso, que os encaminhará para aprovação do Diretor, que por sua vez enviará ao
Administrador Elias e ao Prof. Arnaldo. Será enviada CI aos docentes com essas orientações.
Item 8: os relatórios de atividades docentes foram avaliados pelos conselheiros e
aprovados pelo Prof. Leigui.
Item 9: o Prof. Wendel apresentou a solicitação do Prof. André Sarto Polo sobre a
utilização de uma sala na Atlântica. Nesse momento foi levantada a questão da ausência de
local para acomodar os docentes que ingressaram em 2009 e que estavam utilizando a
Atlântica. Decidiu-se elaborar uma CI para a PU e Comitê de Infraestrutura solicitando estudo
sobre a viabilidade da instalação de professores na Atlântica, nos mesmos moldes das
instalações hoje existentes na Catequese.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às doze horas.
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