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ATA DA
VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE 2009.
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 dez horas, reuniuse em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença anexa.
Pauta:
1. aprovar ata anterior (vide anexo)
2. redistribuição Prof. Álvaro Antonio Alencar de Queiroz
3. redistribuição Profª Andréa Antunes Pereira
4. novo representante docente no Comitê de Graduação
5. eleições para Conselho de Centro
6. critérios para atender pedidos de afastamento
7. outros assuntos
O Prof. Leigui inicia a reunião com os informes da última reunião do CONSUNI.
1. Eleições para Conselho de Centro: os próximos representantes docentes nos
Conselhos de Centro deverão ser no mínimo seis. Haverá também um representante dos
demais Centros em cada Conselho de Centro, eleito por seus pares ou, na ausência de
candidatura, indicado. Os representantes discentes da graduação, pós-graduação e técnicos
administrativos deverão representar, cada categoria, 10% do total dos representantes
docentes. Foi rejeitada a proposta de os Coordenadores de curso integrarem os Conselhos.
Por fim, dentro dessas condições, cada Conselho de Centro decidirá qual a composição final,
obedecidas as regras apresentadas. O Prof. Leigui solicita que os conselheiros apresentem na
próxima reunião propostas de composição do Conselho para o próximo mandato.
2. Estágio probatório dos docentes: a primeira avaliação é ao final do primeiro ano de
efetivo exercício, a segunda ao final do segundo ano e a terceira no 30º mês. No 36º mês a
avaliação deve estar finalizada. Dessa forma determina que os docentes que já apresentaram
os relatórios de atividades do primeiro e segundo ano apresentem o terceiro relatório que
compreende o período de agosto de 2008 até a presente data, fazendo breve relato das
atividades exercidas nos anos anteriores, anexando o currículo lattes e não havendo a
necessidade de anexar qualquer outro comprovante. Esse Conselho indica os Profs. Ronei
Miotto, Vilson Tonin Zanchin e Sandro Silva e Costa para comporem a comissão que irá avaliar
os relatórios e emitir parecer para esse Conselho para posterior envio à CPPD. Tal indicação
baseia-se no fato de que são os únicos docentes do CCNH que já passaram pelo estágio
probatório, condição necessária para tal.
A seguir discutiu-se os itens da pauta.
Item 1: ata aprovada;
Item 2: novamente avaliado o currículo do Prof. Álvaro Antonio Alencar de Queiróz,
procedeu-se a votação quanto a ratificação do parecer anterior ou aprovação de seu pedido de
transferência. Feita votação, houve 2 abstenções e 4 votos favoráveis em manter o parecer
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anterior. Diante disso, será enviada CI à Reitoria ratificando parecer anterior;
Item 3: não aprovada solicitação de redistribuição da Profª Andréa Antunes Pereira;
Item 4: o Prof. Leigui informa que os Profs. Pietro, Frank e Raquel manifestaram
interesse em integrarem o Comitê de Graduação. Decidiu-se que, confirmado o interesse,
serão feitas eleições no mês de junho.
Item 5: já discutido
Item 6: o Prof. Leigui informa teor da Lei 11.907/09, art. 96A que determina que os
afastamentos docentes para pós doutorados podem ser concedidos apenas após 4 anos de
efetivo exercício, entretanto a Reitoria, se quiser, poderá aprovar antes. Decidiu-se que os
conselheiros trarão propostas para concessão de afastamentos na próxima reunião.
Item 7: Prof. Wendel questiona como está o andamento dos pedidos de concessão de
adicional de insalubridade. Foi informado que a UFABC contratou uma médica que irá iniciar
essa análise.
O Prof. Leigui apresenta relatório de atividades docentes do Prof. Alexsandre
Figueiredo Lago, o qual foi aprovado.
A Profª Patrícia relata que, durante o trabalho de atribuição didática foi estabelecido
que cada docente do CCNH deverá atingir 16 créditos por ano. Diz que agora é necessário
refinar esse critério. Foi decidido que os conselheiros apresentarão propostas na próxima
reunião, tendo em vista inclusive a concessão de afastamentos.
O Prof. Leigui informa que alguns docentes solicitaram a convocação de uma reunião
de todo o Centro e que está sendo agendada a data.
O Prof. Leigui informa que é necessário definir o número de vagas e áreas que o
CCNH terá para Professores Titulares. O assunto será ainda posteriormente debatido.
O administrador Elias apresenta proposta de Instrução de Trabalho. A proposta foi
debatida e será pauta de próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às treze horas.
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