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Aos treze dias do mês de junho de 2011, na sala 312-3, da torre 3 do bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão
extraordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho em
exercício Prof. Ronei Miotto, os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme
Cunha Ribeiro, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maximiliano Ujevic Tonino . Esteve
presente o representante técnico administrativo Elias Ferreira Tavares. O Prof. Arnaldo
Rodrigues dos Santos Júnior justificou a ausência em razão de participação na reunião do
grupo de trabalho Docentes por Centro. O Prof. Gustavo Martini Dalpian justificou a
ausência em razão da 1ª reunião do GT instituído para conduzir a produção do PDI da
UFABC referente ao período de 2012 a 2022, o qual preside. O Prof. José Antonio Souza
justificou a ausência em razão de estar ministrando aula. O Prof. Wagner Alves Carvalho
justificou a ausência em razão de estar ministrando aula. Estiveram ausentes os Profs.
Jorge Tomioka, Maurício Domingues Coutinho Neto, Roque da Costa Caiero e Tatiana
Lima Ferreira. A representante discente Michelle do Nascimento Sales esteve ausente.
Esteve presente o Prof. Valter Alnis Bezerra. Informes da Direção: 1. O Prof. Ronei
informa sobre reunião da comissão de vagas na qual o CECS solicitou 42 ou 52 vagas,
não se lembra ao certo, apesar de ter direito somente a 18 vagas para
reposição/exoneração. O reitor, Prof. Hélio Waldman, entendeu que a solicitação do CECS
estava bem fundamentada. Concedeu o prazo até o dia 20 para que os outros centros
apresentassem demanda concreta para as vagas de 2012. Informa que provavelmente
haverá convocação de sessão extraordinária desse Conselho na próxima sexta-feira, 17 de
junho, para tratar o assunto. 2. O Prof. Ronei informa que todas as demandas de vagas
para concursos docentes do CCNH foram encaminhadas às instâncias superiores, exceto
a vaga de Sistemas de Informação Quântica / Óptica Quântica, para a qual o reitor solicitou
parecer do Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Klaus Capelle, em razão de o candidato ter obtido
nota 7 e o primeiro colocado nota 9, além de não haver carta de recomendação da banca.
3. O Prof. Ronei informa que, acerca do campus Mauá, o Prof. Arnaldo questionou o reitor
na sessão do CONSEPE, tendo ele respondido que oficialmente o campus Mauá não
existe. Disse que o pacto havido é mais do MEC em relação à UFABC do que da UFABC
em relação ao MEC. O Prof. Ronei inicia a discussão do item de pauta apresentando a
proposta de reforma do espaço no bloco B onde ficava a secretaria e sala 1001. O sr. Elias
Tavares relata que cedo ou tarde a Divisão Administrativa terá que deixar a Catequese.
Entretanto a Prefeitura Universitária está demorando para efetuar as reformas solicitadas
no 6º andar do bloco A . A Prefeitura Universitária ofereceu uma opção de se instalarem no
7º andar do bloco A, entretanto isso conflitará com outros interesses do CCNH. O Prof.
Ronei diz que a Divisão Administrativa do CCNH presta serviços a toda a universidade e
que tem atribuições que os outros centros não tem. O Prof. Maximiliano questiona se a
ocupação do bloco B pelos servidores técnico administrativos seria permanente ou
provisória. O administrador Elias Tavares responde que é necessário ao menos uma
pessoa no bloco B a fim de executar a interface com a secretaria no bloco A . Completa
dizendo que é necessária uma reforma do espaço. O Prof. André Polo questiona qual o
total de pessoas planejado da Divisão Administrativa, tendo o administrador respondido
que são quinze pessoas, entre servidores e estagiários. O Prof. André Polo diz que com a
retirada dos sofás observou que há um grande espaço vago e que esse espaço poderia
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ser destinado a salas de professores. O Prof. Ronei questiona os presentes se o assunto
deve ser deliberado hoje ou não, tendo um conselheiro se manifestado contrário à
deliberação hoje. Entretanto, os demais conselheiros solicitaram que o assunto fosse
decidido. Assim sendo, foram formuladas três propostas: 1. aprovação da proposta de
reforma do espaço, contemplando a sala 1001, o corredor onde está atualmente a
impressora e a antiga secretaria. 2. manter somente o espaço da antiga secretaria; 3.
manter o espaço atual da antiga secretaria, realizar reforma nesses espaço e utilização
temporária da sala 1001 pelos servidores técnico administrativos até que o espaço
definitivo no bloco A esteja pronto. A proposta número um obteve um voto, a proposta
número dois obteve dois votos e a proposta número três obteve quatro votos. Foi aprovada
também solicitação de estudo de otimização dos espaços do bloco B à prefeitura
universitária. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente
da sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 14:30 horas. Do que,
para constar, eu, Ana Lúcia Crivelari, lavrei a presente ata.
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