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ATA DA  VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DO 
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA 
UFABC, REALIZADA NOS DIAS DOIS E NOVE DE OUTUBRO DE 
2009.   
 

Aos dois dias do mês de outubro de 2009, na sala L604 do bloco B da Universidade 
Federal do ABC em Santo André, às 9:00 horas, reuniu-se em sessão o Conselho do 
CCNH, tendo comparecido os Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Marcelo 
Augusto Leigui de Oliveira, Maurício Domingues Coutinho Neto, Marcelo Oliveira da Costa 
Pires, Maximiliano Ujevic Tonino, Patrícia Dantoni, Roque da Costa Caiero, José Antonio 
Souza, Marcella Pecora Milazzotto, Marcelo Augusto Christoffolete, Rodrigo Luiz de 
Oliveira Rodrigues Cunha e Valter Alnis Bezerra, a servidora Paloma Cardoso da Rosa, 
além da secretária Ana Lúcia Crivelari. A sessão teve continuidade no dia nove de outubro 
de 2009 na sala 408, às 13:30 horas, tendo comparecido os Profs. Gustavo Martini 
Dalpian, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira,  Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maximiliano 
Ujevic Tonino, Patrícia Dantoni, Roque da Costa Caiero, Ivanise Gaubeur Marcella Pecora 
Milazzotto, Marcelo Augusto Christoffolete, além da secretária Ana Lúcia Crivelari.  

 
Informes: 
Item 1: convocação de reunião extraordinária no dia 30/10. Pauta única: votação da 

lista tríplice para Diretor e Diretor Adjunto do CCNH – Prof. Leigui; 
Item 2: situação dos pedidos de insalubridade – Prof. Leigui; 
Item 3: organograma do CCNH – Prof. Marcelo Christoffolete. 

 
Ordem do dia: 
Item 1: aprovação da ata da reunião anterior; 
Item 2: vagas para Professores Titulares X idade – Prof. Leigui; 
Item 3: critérios para concessão de afastamentos docentes e critérios para dispensa 

de atividades didáticas - Profª Marcella; 
Item 4: solicitação de afastamento do país Profª Maria Cristina Carlan da Silva - 

Prof. Leigui; 
Item 5: pareceres sobre relatório de atividades docentes Profs. Jiri Borecky, Ronei 

Miotto, Simone Rodrigues de Freitas, Marcelo Augusto Christoffolete, Márcia Helena Alvim 
– Prof. Leigui; 

Item 6: duplicação das vagas dos concursos de Biologia – Prof. Leigui; 
Item 7: pedido de redistribuição Prof. Carlos Suetoshi Miyazawa – Prof. Leigui; 
Item 8: indicação dos professores do CCNH para comporem Comissão Eleitoral 

para eleição de Reitor – Prof. Leigui; 
Item 9: proposta colégio Arquidiocesano - Prof. Leigui; 
Item 10: acesso à Central Experimental Multiusuário – Prof. André Polo; 
Item 11: solicitação Prof. André Eterovic - Prof. Leigui. 

 
 O Prof. Leigui inicia a reunião com os informes sobre a reunião do CONSUNI. 
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Relata que foi aprovado documento que disciplina as eleições para reitor. Aprovada 
também a CANOA, comitê responsável por avaliar os assuntos a serem discutidos no 
CONSUNI. 

 
Relata que o curso de especialização em Tecnologia da Informação e Comunicação 

foi aprovado. 
 

Quanto ao Estatuto da Universidade, relata que foi discutido, mas ainda voltará 
para a pauta para votação. 
 

O calendário eleitoral para escolha do reitor foi mantido. O pleito se dará no dia 10 
de dezembro e a data da posse ficará a cargo do ministro.  
 

O Regimento interno da reitoria não foi discutido. 
 

Foi autorizada pelo MEC a nomeação de 23 professores para a UFABC, sendo 
para o CCNH três professores da área de filosofia, três da área de ensino de física, três de 
biologia e dois de cristalografia. Por ora, tais nomeações sanam os problemas de 
atribuição didática. 
 

Informa que as Profªs Meiri e Elizabete foram afastadas das atribuições didáticas 
por estarem gestantes e ainda perdurar a epidemia do vírus H1N1. 

 
Relata que realizou-se a II Escola de Física na primeira semana de setembro. Foi 

um sucesso apesar da baixa presença dos alunos. Houve transferência na última hora 
para a Atlântica devido a epidemia da gripe do vírus H1N1. Prof. Pires registra a falta de 
colaboração por parte da PROPG no evento. Sugere que da próxima vez o Comitê 
organizador deve ser respeitado em seus acordos, uma vez que será um evento anual da 
UFABC. Relata que o evento ocorreria na sala 402 mas foi ocupada de última hora, houve 
agendamento de defesas de teses no auditório, fatos que impossibilitaram que o evento 
ocorresse no bloco B. Espera-se que por ser um  evento anual aprovado no CONSEP os 
acordos sejam respeitados.  

 
Prof. Leigui informa que visitou o prédio do IMES em São Caetano do Sul. Relata 

que há possibilidade de uso das instalações daquela instituição por parte da UFABC, 
podendo ser alugado para uso em pesquisa.  

 
A seguir passou aos itens da pauta. 
 
INFORMES: 

 
Item 1: convocação de reunião extraordinária no dia 30 de outubro. O Prof. Leigui 

relata que nessa reunião o Conselho irá indicar as preferências de nomes para ocuparem 
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os cargos de Diretor e Vice Diretor constantes na lista tríplice que será encaminhada pela 
comissão eleitoral. O Conselho indicará as preferências à Reitoria, a qual escolherá os 
ocupantes dos cargos.  

 
Outra questão abordada foi a necessidade da presença de representantes  

discentes nessa reunião. Como esse conselho não possui representatividade nessa 
categoria, após votação, decidiu-se encaminhar CI para o Diretório Acadêmico indicar 
representantes discentes. A votação teve o seguinte resultado: 
  

9 votos para indicação do Diretório Acadêmico 
0 votos para realização de eleições 
1 abstenção 

 
O Prof. Leigui pede esforços de todos os conselheiros a fim de estarem presentes 

na reunião do dia 30 de outubro. 
 

Item 2: pedidos insalubridade. O Prof. Leigui relata que a Universidade aguarda a 
contratação de Engenheiro de Segurança para dar andamento às solicitações de 
insalubridade, pois a médica não pode dar andamento aos pedidos por não ser médica do 
trabalho. 
 

Item 3: organograma do CCNH: o Prof. Marcelo Christoffolete relata que o grupo 
encarregado de elaborar proposta para o organograma do CCNH contatou o Pró-Reitor de 
Pesquisa, Prof. Alexandre Reily a fim de esclarecer algumas dúvidas. Relata que ficou 
claro nessa reunião que o centro é uma unidade executora. Em outras palavras, a 
PROPES não possui estrutura para executar ações que afetam os Centros, por esse 
motivo transfere para execução dos centros.. A PROPES possui um caráter supra centro. 
O mesmo ocorre em relação à PROPG. Outra questão levantada foi sobre a lotação dos 
Técnicos de Laboratório Química, atualmente lotados no CCNH e sobre onde ficariam 
lotados os futuros técnicos que trabalharão nos laboratórios de pesquisa. Ainda não há 
definições quanto a essas questões. O grupo pretende ainda realizar uma reunião com a 
PROGRAD.  
 
 
 ORDEM DO DIA: 
 

Item 1: ata da reunião anterior aprovada com alterações; 
 

Item 2: vagas para Professores Titulares X idade. O Prof. Leigui relata que há 
vagas já aprovadas para comporem o quadro como titular, mas os aprovados nos 
concursos estão em vias de se aposentar. A questão a ser decidida é se o CCNH deseja 
isso ou não. Os casos são: Prof. Hans Lichska, aprovado no concurso de Propriedades 
Eletrônicas e Ópticas de Átomos, Moléculas e Sólidos, cuja validade expira em 16 de 
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dezembro de 2009, com possibilidade de prorrogação por mais um ano; Prof. Renato 
Janine, concurso de Ética e Filosofia Política, cujo prazo para nomeação é até março de 
2010, tendo em vista que já houve prorrogação da validade do concurso e Prof. Carlos 
Afonso Nobre, concurso de Ciências Ambientais, cuja validade também já foi prorrogada 
até fevereiro de 2010.  
 

Prof. Leigui relata que se o Prof. Renato Janine não assumir até março de 2010, o 
CCNH perderá a vaga e teremos que discutir a recriação dessa vaga que deverá ser 
autorizada pelo MEC. Relata que sempre declarou que o centro quer a vaga de titular de 
filosofia.  Decidiu-se que o assunto retornará à pauta.  
 

Item 3: critérios para concessão de afastamentos docentes e critérios para dispensa 
de atividades didáticas. Profª Marcella relata as quatro propostas finais. Após discussão, 
houve a eliminação da proposta 4, com 8 votos favoráveis à eliminação e 1 abstenção. 
Houve também a votação sobre a inclusão de critérios não didáticos na proposta, tendo 
havido 6 votos favoráveis, 2 contra e 1 abstenção. Com isso, a proposta 3 foi eliminada por 
não conter critérios de atividades não didáticas. Na sessão ocorrida no dia 09 de outubro a 
Profª Ivanise apresenta simulação com os 3 critérios apresentados. Foi colocada em 
votação a proposta de incluir critérios qualitativos ou quantitativos na proposta, tendo 
havido o seguinte resultado:  
 

Favoráveis à inclusão de critérios qualitativos: 5 
 
Favoráveis à inclusão de critérios quantitativos: 2 
 
Abstenções: 2 
 
Os Profs. Alexandre Kihara e Jorge Tomioka não participaram da votação, tendo 
deixado a reunião antes. 
 
Tendo em vista o resultado para inclusão de critérios qualitativos, este Conselho 
decide emitir uma diretriz, a qual está anexa à presente ata.  

 
Item 4: solicitação de afastamento do país da Profª Maria Cristina Carlan da Silva. 

O Prof. Leigui informa que ela obteve 13 créditos nos últimos três trimestres e declara-se  
favorável à concessão do pedido. Após votação, o Conselho decide aprovar o pedido 
encaminhando-o à CPPD. O resultado da votação foi o seguinte: 2 votos favoráveis, 2 
votos não favoráveis, 5 abstenções e 1 voto favorável do Presidente. O Prof. Leigui 
comenta que considera importante darmos condições favoráveis para profs. 
Desenvolverem sua pesquisa, uma vez que não temos condições aqui.  

 
Item 5: pareceres sobre relatório de atividades docentes Profs. Jiri Borecky, Ronei 

Miotto, Simone Rodrigues de Freitas, Marcelo Augusto Christoffolete, Márcia Helena Alvim 
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O Prof. Leigui submete à aprovação, tendo todos sido aprovados.  
 

Item 6: duplicação das vagas dos concursos de Biologia. O Prof. Leigui informa que 
o assunto já foi discutido no comitê de vagas, porém, por não haver na ocasião a 
aprovação desse conselho, a questão não foi levada adiante. Tratam-se das vagas de 
Zoologia de vertebrados, Morfologia e Biologia Tecidual e do Desenvolvimento. Após 
discussão houve 9 votos favoráveis. O Prof. José Antonio deixou a reunião para receber 
um equipamento nesse momento, por isso não participou da votação.  

 
Item 7: pedido de redistribuição Prof. Carlos Suetoshi Miyazawa – Prof. Leigui 
Após apresentação do relatório de atividades do docente e do currículo lattes, a 

solicitação foi recusada, com 8 votos contrários e 1 abstenção. 
 

Item 8: indicação dos professores do CCNH para comporem Comissão Eleitoral 
para eleição de Reitor. O Prof. Marcelo Augusto Christoffolete se propõe a integrar o 
comitê, tendo sido aprovado.  

 
 

Item 9: proposta colégio Arquidiocesano - Prof. Leigui 
 
Prof. Leigui informa que o resultado da votação ocorrida via e-mail foi empate, com 

4 votos favoráveis, 4 votos contrários, 3 abstenções, por esse motivo o assunto retornou à 
pauta. Prof. Roque pondera que a questão a ser decidida é se o centro liberaria o docente 
para tal atividade. O Prof. Leigui relata que a proposta de trabalho demanda 20 horas 
semanais durante 9 semanas. Os docentes do CCNH envolvidos são os Profs. Ronei 
Miotto e Luis Alberto Peluso. Relata também que a tal pedido, se aprovado, não isentaria 
os docentes do cumprimento da carga didática. Foi colocada em votação a liberação dos 
Profs. Ronei Miotto e Luis Alberto Peluso para desenvolverem a atividade proposta, tendo 
havido o seguinte resultado: 

 
Votos favoráveis: 6 
Votos contrários: 1 
Abstenções: 4 
 
Importante salientar que esse Conselho tomou por base a Resolução CONSUNI nº 

04 de 15 de agosto de 2007 que estabelece disposições acerca do regime de trabalho dos 
docentes.  
 

Item 10: acesso à Central Experimental Multiusuário – Prof. André Polo; 
 
Prof. André Polo relata o ocorrido com o Prof. Kleber Oliveira, o qual foi impedido 

de entrar na Central Multiusuário quando acompanhava membros de uma banca de 
concurso para professor. Importante salientar que os professores são importantes figuras 
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do meio científico e o impedimento de acesso ocasionou constrangimentos. Foi decidido 
que o Prof. Leigui irá solicitar aos responsáveis pela Central, Profs. Márcia Escote e 
Herculano Martinho, melhor divulgação dos procedimentos para acesso ou visita à Central.  
 

Item 11: solicitação Prof. André Eterovic - Prof. Leigui 
 
Apresentada solicitação do Prof. André Eterovic para aplicação do módulo teórico 

prático sobre Biodiversidade do curso de pós-graduação lato sensu do MBA Internacional 
em Gestão Ambiental da Proenco Brasil nos dias 27 e 28 de novembro de 2009. A votação 
teve o seguinte resultado:   

 
Votos favoráveis à liberação do Prof. Andre: 8 
Votos contrários: 1 
Abstenções: 2 
 
A solicitação será encaminhada ao Comitê de Overhead com parecer favorável 

desse Conselho.  
 
Item 12: Outros assuntos: o Prof. Leigui informa que há proposta para serem 

lançados dois editais em 2010, sendo duas vagas para Bioquímica e uma vaga para 
Catálise, considerando as vagas remanescentes nos concursos de Petroquímica e 
Química Biológica. Submetida à votação, a proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis e 
uma abstenção.  
 

Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às doze e trinta horas no dia 
02 de outubro e às dezoito horas no dia 09 de outubro.  
 


