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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO
DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS
E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA
SETE DE AGOSTO DE 2007.
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e sete, no 4º andar do
edifício sede da Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo, às
dezesseis e trinta horas, reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH
identificado na lista de presença anexa.
Pauta:
- vagas para docentes
- informes gerais
O Prof. Salinas inicia a reunião comentando que soube com surpresa
que há três professores do CCNH que não estão participando da pósgraduação. Concorda que as condições ainda são difíceis para o
desenvolvimento de trabalho de pesquisa científica na UFABC, mas que é
necessário que enfrentemos as dificuldades.
O Prof. Salinas informa que possivelmente haverá apenas um edital para
as dez vagas do Centro, restando apenas aguardar o parecer da Procuradoria.
Há uma discussão sobre as áreas que deveriam ser colocadas no edital,
com especial preocupação sobre o futuro do curso de Biologia. Os Profs.
Wendel e Gustavo apresentam uma proposta para a distribuição das vagas:
1. Fotônica / Óptica (matéria condensada)
2. Magnetismo
3. Física de Partículas e Campos
4. Síntese Orgânica
5. Síntese e Caracterização de Materiais Nanoestruturados
6. Cristalografia de Materiais
7. Biologia Molecular
8. Biologia Molecular
9. Cristalografia de Proteínas
10. Espectroscopia de Sólidos e Líquidos
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A Profª Hana manifesta-se contrariamente a essa proposta, alegando
não ter havido consenso entre os conselheiros. Sugeriu que o Conselho
discutisse mais sobre esta distribuição antes de submetê-la a votação. Apesar
disso, e dada a urgência, decidiu-se submeter a proposta à votação, ficando
acertado que o detalhamento seria melhor discutido.
Assim sendo, o resultado da votação sobre o “esqueleto” da proposta foi
o seguinte:
Contrário: um voto
Abstenção: um voto
Favoráveis: três votos
A Profª Hana registra seu voto contrário a essa proposta.
Foi também comentado que o concurso terá que ser amplamente
divulgado e as inscrições possivelmente deverão permanecer abertas por cerca
de sessenta dias.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezoito horas
e trinta minutos.
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