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ATA DA  VIGÉSIMA  NONA REUNIÃO DO CONSELHO DO 
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA 
UFABC, REALIZADA NO DIA DEZ DE NOVEMBRO DE 2009.   
 

Aos dez dias do mês de novembro de 2009, na sala 408 do bloco B da 
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 10:00 horas, reuniu-se em sessão o 
Conselho do CCNH, tendo comparecido os Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha 
Ribeiro, Gustavo Martini Dalpian, Jorge Tomioka, Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, 
Maximiliano Ujevic Tonino, Patrícia Dantoni, Roque da Costa Caiero, Tatiana Lima 
Ferreira, Wagner Alves Carvalho, Marcelo Zanotello, Ivanise Gaubeur e Valter Alnis 
Bezerra, a servidora Paloma Cardoso da Rosa, além da secretária Ana Lúcia Crivelari. 
Esteve ausente o Prof. Maurício Domingues Coutinho Neto.  

 
  Informes: 
 

O Prof. Leigui inicia a reunião relatando brevemente a última reunião do CONSUNI.  
Informa também que o CCNH recebeu três novos servidores, sendo eles Técnico em 
Mecânica, Técnico em Eletrônica e Técnico em Eletrotécnica.  
 

Item 1: encaminhamento da solicitação do Prof. André Eterovic – o Prof. Leigui 
informa que, ao contrário do que foi decidido na última reunião, é desnecessário que a 
solicitação seja encaminhada ao Comitê de Overhead, conforme interpretação da 
Procuradoria Jurídica. Assim sendo, o Prof. Leigui emitiu parecer favorável à solicitação.  
 

Item 2: regimento do Conselho do CCNH – o Prof. André Polo relata o andamento 
das atividades do grupo de trabalho sobre o organograma e regimentos. Relata que um 
dos questionamentos é se os Laboratórios Didáticos ficariam subordinados ao CCNH ou à 
PROGRAD. O Prof. Leigui enviará CI ao Prof. Hélio Waldman, Pró-Reitor de Graduação, a 
fim de esclarecer a questão. Estabeleceu-se o prazo até  13 de novembro para envio de 
sugestões para o regimento do conselho. O assunto retornará à pauta. 
 
 
Ordem do dia: 
 

Item 1: aprovação das atas da 28ª reunião ordinária e 1ª e 2ª extraordinárias - as 
atas foram aprovadas com alterações. 
 

Item 2: aprovação dos componentes das bancas – o Prof. Leigui informa os nomes 
dos componentes das bancas dos concursos de Astrofísica, Astropartículas e Relatividade 
Geral & Cosmologia. Relata que dada a urgência, os nomes já foram aprovados por ele. O 
Prof. Wagner considera importante diversificar a origem dos componentes tanto quanto 
possível. O Prof. Gustavo considera que a aprovação dos nomes sem a avaliação dos 
conselheiros fere muito este conselho, considerando isso muito constrangedor. Relata que 
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isso não ocorre no Centro de Engenharia. O Prof. Leigui concorda, mas relata que dada a 
urgência não foi possível a consulta prévia a este conselho. O Prof. Gustavo discorda, 
considera que o processo deve ser mais devagar. O Prof. Leigui por sua vez responde que 
se não fizéssemos a aprovação das bancas rapidamente não haveria tempo hábil para  
realização dos concursos e as vagas voltariam para o MEC. O Prof. Leigui irá informar por 
e-mail aos conselheiros os nomes indicados para as bancas de filosofia e pretende 
convocar uma reunião extraordinária para tratar do assunto. As vagas dos concursos de 
filosofia eram as mesmas vagas já aprovadas em reunião anterior desse conselho. A Profª 
Patrícia considera que a Reitoria deveria mudar seus prazos, que o Centro não tem 
autonomia para propor ou alterar prazos para realização de concursos. Completa dizendo 
que todo o processo começou atrasado, que o CCNH corre o risco de perder vagas de 
professores, que não resta outra alternativa senão realizar esforços para que os concursos 
aconteçam. O Prof. Gustavo não concorda com a indicação do Prof. Francisco Eugênio 
Mendonça da Silveira para compor a banca do concurso de Astropartículas. O Prof. Leigui 
responde que essa indicação foi bastante discutida. O Prof. Gustavo sugere a troca pelos 
Profs. Pedro Mercadante ou Pietro Chimenti. Após discussão, o conselho decide por 
unanimidade incluir o Prof. Pietro Chimenti como primeiro suplente e manter o Prof. 
Francisco Eugênio Mendonça da Silveira como segundo suplente. O Prof. Leigui enviará 
as indicações das próximas bancas por e-mail aos conselheiros para consulta. Submete as 
bancas dos concursos de Astrofísica, Astropartículas e Relatividade Geral & Cosmologia à 
aprovação, tendo sido aprovadas por unanimidade.  
 

Nesse momento o Prof. Marcelo Pires chega.  
 

Item 3: proposta de prorrogação do prazo de validade do concurso de Propriedades 
Eletrônicas e Ópticas de Átomos, Moléculas e Sólidos cujo primeiro colocado é o Prof. 
Hans Lichska e cuja validade expira em 16/12/2009 - o Prof. Leigui relata que o Prof. Klaus 
Capelle foi aprovado em 2º lugar nesse concurso e somente foi possível sua nomeação 
após carta do Prof. Hans manifestando sua concordância e explicando os problemas que 
ainda está enfrentando referentes a sua documentação. O Prof. Leigui relata que a 
questão é se o Conselho aprova ou não a nomeação do Prof. Hans Lichska tendo em vista 
sua idade avançada, em torno de 67 anos, e a iminência de sua aposentadoria 
compulsória. O Prof. Gustavo relata que o Prof. Hans é muito respeitado no mundo. O 
Prof. Tomioka relata que é importante que a UFABC tenha em seu corpo docente nomes 
como o do Prof. Hans inclusive ministrando aulas na graduação. O Prof. Maximiliano 
questiona se o CCNH perderá a vaga de Professor Titular caso o CCNH não aprove a 
nomeação do Prof. Hans e o Prof. Leigui responde que sim, que a vaga voltará para o 
MEC. O Prof. Gustavo pondera que mesmo aposentado, o Prof. Hans poderá orientar 
alunos. O Prof. André cita caso de um professor da USP com mais de 90 anos que 
continua contribuindo e considera que o Prof. Hans, mesmo após sua aposentadoria 
compulsória, continuaria contribuindo, e que  poderá ajudar na projeção do CCNH no 
exterior. O Prof. Roque considera que o CCNH não perderá a vaga, mas sim a Reitoria, 
uma vez que a vaga foi aprovada pela Reitoria. O Prof. Leigui apresenta a carta do Prof. 
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Hans e submete à votação a prorrogação de validade do concurso. Os conselheiros 
manifestam-se favoravelmente tendo havido duas  abstenções dos Profs. Marcelo Pires e 
Maximiliano que consideram que não cabe ao conselho decidir sobre vagas propostas pela 
reitoria. 
 

Item 4: proposta de prorrogação do prazo de validade do concurso de Ética e 
Filosofia Política, cujo primeiro colocado é o Prof. Renato Janine e cuja validade expira em  
março de 2010 - o Prof. Leigui solicita retirar o item da pauta, pois foi um engano. Relata 
que o Centro não cabe mais prorrogação nesse caso e a nomeação é prerrogativa da 
reitoria. 
 

Item 5: proposta de avaliação de relatórios de atividades docentes - retirado de 
pauta devido a ausência da relatora Profª Marcella. 
 

Item 6: pareceres sobre relatório de atividades docentes Profs. André Eterovic e 
Carlos Suetoshi Miyazawa – o Prof. Wagner apresenta os pareceres dos relatórios de 
atividades docentes dos Profs. André Eterovic e Carlos Suetoshi Miyazawa. Após 
apreciação foram aprovados por unanimidade.  
 

Item 7: solicitação de redistribuição Profª Maria Teresa Gomes Lopes - o Prof. 
Wagner relata que foi solicitado auxílio de outros docentes do CCNH para análise da 
solicitação. Relata que a docente não é figura de destaque em sua área de atuação. O 
parecer é desfavorável para sua transferência para a área de botânica do CCNH. O Prof. 
Leigui relata que o procedimento que vem sendo adotado até o momento é verificar se há 
interesse da área na transferência do docente. Em caso positivo, o solicitante é convidado 
para apresentar uma palestra e seu pedido é submetido ao Conselho do Centro e ao 
Comitê de Vagas. A condição para aceitar a solicitação de redistribuição é que o docente 
apresente real destaque em sua área de atuação. Em caso de não atender esse pré 
requisito, há a recomendação ao docente de que preste concurso.  De acordo com a 
análise feita, a presente solicitação não se enquadra nesse requisito. Submetida à votação 
o parecer contrário à solicitação de redistribuição em questão, foi aprovada a negativa por 
unanimidade.  
 

Item 8: pareceres sobre relatório de atividades docentes Profs. Maisa Helena 
Altarugio, Rosana Louro Ferreira Silva – o Prof. Marcelo Zanotello apresentar os pareceres 
recomendando aprovação. O Prof. Maximiliano questiona se é possível enviar a avaliação 
a outros professores de outras universidades. O Prof. Leigui responde que trata-se de uma 
prática o envio a pares da própria UFABC. Considera complicado o envio de relatórios para 
outras instituições, mas não se posiciona contrariamente. A Profª Ivanise responde que, 
como membro da CPPD, considera adequada a avaliação dos pares dentro da UFABC. O 
Prof. André completa dizendo que esse próprio Conselho está analisando maneiras mais 
objetivas para tal. O Prof. Leigui considera a possibilidade de organizar comitês 
avaliadores, mas teríamos a mesma situação de avaliação por pares. Submetida à votação 
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a aprovação dos relatórios das Profªs Maisa Helena Altarugio e Rosana Louro Ferreira 
Silva, todos foram favoráveis.  
 

Nesse momento os Profs. Wagner Carvalho e Guilherme C. Ribeiro deixam a 
reunião. 
 

Item 9: bacharelado e licenciatura em Filosofia – o Prof. Luis Peluso faz uma breve 
apresentação sobre o BC&H. O Prof. Leigui interrompe dizendo que no momento a 
questão é quanto professores serão necessários para o BC&H. O Prof. Peluso apresenta 
então a matriz curricular do curso. O Prof. Leigui relata que o bacharelado e licenciatura 
ainda tem que ser apresentados e votados. O Prof. Valter enviará por e-mail aos 
conselheiros os projetos do bacharelado e licenciatura em filosofia. O Prof. Leigui propõe 
que o assunto volte à pauta, tendo sido acatado por todos.  
 

Item 10: outros assuntos. O Prof. Leigui apresenta pedido de representação 
discente no Conselho do CCNH feito pelo  DCE, que sugere o nome da aluna Josiane 
Manteiga. Submetida à votação a solicitação de representação discente no Conselho do 
CCNH foi negada por unanimidade. 
 

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


