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ATA DA  VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO 
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS 
E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO 
DE ABRIL DE 2009.   
 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 catorze 
horas, reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença 
anexa. 

Pauta: 
1. aprovar ata anterior;  
2. matriz e proposta pedagógica dos cursos pós BC&T - Profs. José Antonio, 
Hana e Wagner; 
3. eleições para Conselho do CCNH; 
4. caso Profª Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda; 
5. solicitação de afastamento para estágio pós doutoral Prof. Lúcio Campos 
Costa; 
6. eventos Profs. Alex G.Dias e Alysson Ferrari; 
7. solicitação Prof. Fúlvio; 
8. outros assuntos 
 
O Prof. Leigui inicia a reunião informando que o Bacharelado em Ciência e 

Humanidades foi criado e que sua estrutura curricular ainda está em discussão. 
 
Informa também que está em discussão a extinção ou reestruturação do 

Comitê de Infraestrutura por estar atualmente com atribuições acima do próprio 
CONSEP, órgão que o instituiu. Com sua extinção, as solicitações dirigidas a esse 
Comitê poderão ser avaliadas, provavelmente, pelo Diretor ou pelo Reitor.  

 
A Profª Patrícia informa que foram detectadas falhas no texto que instituiu o 

Comitê de Ética. Tais falhas foram apontadas pelo Prof. Renato Kinouchi, Presidente 
desse comitê, que está providenciando as correções.  

 
A fim de facilitar o processo de aquisição dos reagentes químicos, o Prof. 

Arnaldo sugere criação de um formulário específico. A sugestão foi aprovada, ficando 
ao encargo do Administrador Elias e dele próprio a elaboração. 

 
O Prof. Leigui informa que solicitará na próxima reunião de dirigentes, que a 

atribuição do Prof. Arnaldo como Coordenador dos Laboratórios, seja restrita aos 
laboratórios do CCNH. 

 
A Profª Patrícia informa que o Prof. Peluso irá reformular a proposta da 

Licenciatura em Filosofia. 
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O Prof. Leigui informa o teor da CI encaminhada à Prefeitura Universitária 

sobre acomodação para os atuais 26 docentes sem mesa do CCNH. 
 
Item 1: ata anterior aprovada com alterações; 
 
Item 2: apresentadas as propostas pedagógicas dos bacharelados em Biologia, 

Física e Química. Decidiu-se que as três propostas manterão 300 horas para o TCC. 
 
A proposta do Bacharelado em Biologia foi aprovada. 
 
As propostas dos Bacharelados em Química e Física foram parcialmente 

aprovadas, sendo que as alterações sugeridas serão apresentadas em próxima 
reunião. 

 
Item 3: decidiu-se que os conselheiros consultarão os docentes sobre as 

propostas de quatro ou cinco conselheiros para a a próxima gestão. O atual colegiado 
tem seu mandato expirado em 31 de julho de 2009. Dessa forma, esse conselho 
promoverá eleições no mês de junho. O assunto será pauta de próxima reunião. 

 
Item 4: aprovada o contratação da Profª Meiri Aparecida Gurgel de Campos 

Miranda, 2ª colocada no concurso de Ensino de Biologia. 
 
Item 5: aprovado o pedido de afastamento para estágio pós-doutoral do Prof. 

Lúcio Campos Costa. 
 
Os conselheiros levantaram a questão sobre quais serão os critérios para 

atender os pedidos de afastamento. O assunto será pauta da próxima reunião. 
 
Item 6: aprovadas os eventos dos Profs. Alysson Ferrari e Alex Gomes Dias. 

Entretanto recomendou-se que as passagens solicitadas pelo Prof. Alysson sejam 
primeiramente solicitadas às agências de fomento. Os coffe-breaks solicitados não 
poderão ser atendidos. 

 
Item 7: solicitação do Prof. Fúlvio aprovada. Será encaminhada às instâncias 

competentes. 
 
Item 8: a Profª Patrícia informa que há 12 pedidos para isenção de carga 

didática no próximo trimestre. O Conselho decidiu que, atendido o mínimo de 16 h em 
sala de aula por três trimestres consecutivos, conforme estabelecido em lei, e caso 
não haja falta de professores na disciplina, as solicitações poderão ser atendidas. 

Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezoito horas e trinta 
minutos. 


