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ATA  DA  SEGUNDA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DE  2011  DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UFABC,  REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE
MARÇO.  

Aos vinte e um dias do mês de março de 2011, na sala 301-3, da torre 3 do bloco
A da Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão
o  Conselho  do  CCNH,  tendo  comparecido  o  presidente  do  Conselho  Prof.  Arnaldo
Rodrigues dos Santos Jr., os membros titulares Profs. André Sarto Polo,  Marcelo Oliveira
da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho Neto,  Maximiliano Ujevic Tonino.  Esteve
presente o  representante técnico  administrativo  Elias  Tavares.  O Prof.  Gustavo Martini
Dalpian justificou a ausência em virtude de afastamento internacional para participar do
"March Meeting 2011" em Dallas, USA, tendo sido representado pelo seu suplente Prof.
José Antonio Souza. O Prof. Wagner Alves Carvalho justificou a ausência em razão de
estar  em  reunião  da  CPG  previamente  agendada,  tendo  sido  representado  pela  sua
suplente Profª Marcella P. Milazzotto.  O Prof. Roque da Costa Caiero esteve ausente,
bem como seu suplente, Prof. Valter Alniz Bezerra, este  último por ter compromisso na
USP previamente agendado.  O Prof.  Guilherme C.  Ribeiro esteve  ausente,  tendo sido
representado pelo seu suplente, Prof. Marcelo Christoffolete. A Profª Tatiana Lima Ferreira
justificou a ausência  por  estar  participando de banca de qualificação de doutorado na
Unifesp. Seu suplente Prof.  Alexandre Kihara esteve ausente por estar participando de
reunião  da  CPG.   Esteve  ausente  o  Prof.  Jorge  Tomioka.  A  representante  discente
Michelle do Nascimento Sales esteve ausente, bem como sua suplente. Esteve presente a
secretária  Ana Lúcia Crivelari. 

 

Informes da Direção

1. O Prof. Arnaldo lê a CI nº16/2011 da Reitoria acerca do abaixo assinado dos usuá-
rios do sistema de computação de alto desempenho, no qual solicitam o estabeleci-
mento de uma política de suporte que garanta continuidade desse serviço.

2. O Prof. Arnaldo lê a CI nº 33/2011 da PROPES sobre a RTI 2011, a qual será apli-
cada no término da obra do mezanino no bloco B.

3. O Prof. Maurício Coutinho informa sobre a eleição das plenárias do BCT e BCH a
ser realizada pela PROGRAD. Diz que o CCNH terá que fazer o mesmo processo
para os cursos específicos. Completa informando que terá que ser agendada uma
reunião extraordinária desse Conselho em breve acerca do assunto. 

4. O Prof. Arnaldo informa que hoje ocorreu a primeira reunião do GT docentes por
centro. Os coordenadores de curso receberão uma planilha para preencherem in-
formações sobre o assunto. O GT tem o prazo de 45 dias para finalizar seus traba-
lhos mas não acredita que chegarão a uma conclusão até o término desse período.
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5. O Prof. Arnaldo informa que recebeu 6 inscrições para a comissão de biblioteca, e,
após sorteio, indicou os Profs. Roque Caiero e Graciela Oliver, como titular e su-
plente respectivamente, para representarem o Centro. 

6. O Prof. Arnaldo informa que foram abertas as eleições para vice-diretor.
7. O Prof. Arnaldo informa que o projeto pedagógico da biologia sofreu pequenas alte-

rações, as quais irá aprovar ad referendum.

Informes dos Conselheiros

1. O Prof. Marcelo Christoffolete faz breve relato sobre o andamento da CEUA e sua
participação nessa comissão.

2. O Prof. Maximiliano questiona o Prof. Arnaldo o andamento da questão sobre os
quadros brancos ou verdes. O Prof. Arnaldo irá questionar a Prefeitura Universitária
e informará na próxima sessão.

Ordem do dia:

1. Aprovação das atas da 11ª sessão ordinária de 2010 (2 atas) e 1ª sessão ordinária
de 2011 (2 atas): aprovada apenas a ata da continuação da 1ª sessão ordinária de
2011.

2. Apresentação das avaliações de estágio probatório: houve a recomendação de con-
tinuidade em estágio probatório para as avaliações de 24 meses e a aprovação em
estágio probatório para as avaliações de 30 meses. Seguem os nomes das respec-
tivas avaliações:

nome meses
Alysson Fábio Ferrari 24
André Sarto Polo 24
Daniel Carneiro Carrettiero 24
Érico Teixeira Neto 24
Frank Nelson Crespilho 24
Guilherme Cunha Ribeiro 24
Marcos de Abreu Ávila 24
Maria Cristina Carlan da Silva 24
Raquel de Almeida Ribeiro 24
Rodrigo Luis de Oliveira Rodrigues Cunha 24
Francisco Eugênio Mendonça da Silveira 30
Luciana Campos Paulino 30
Marcela Sorelli Carneiro Ramos 30
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Valery Shchesnovich 30

3. Semana da Biologia

O relator Prof. Marcelo Christoffolete solicita ao CCNH cinco diárias e cinco passa-
gens aéreas. Relata que foram submetidas à PROEX duas propostas,  uma solici-
tando passagens, diárias, coffee break e material de divulgação e a outra solicitan-
do material para workshops a serem realizados durante o evento. De maneira muito
explicíta, se contemplados, a PROEX limita-se a liberar a verba, sem apoio admi-
nistrativo. Solicita o apoio da Secretaria do CCNH para o pagamento de passagens
e diárias, bem como a organização do banco de dados de palestrantes para os trâ-
mites burocráticos. O Prof. Arnaldo informa que não está sendo liberada verba para
o pagamento de diárias e passagens. Relata que, se aprovado o pedido nas instân-
cias superiores o CCNH poderá honrar, pois tem orçamento planejado. Em votação,
a solicitação foi aprovada com ressalvas orçamentárias. 

4. Projetos pedagógicos do Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia – relator Prof.
Daniel Pansarelli

O Prof. Daniel diz que seu relato tem como base o relato anterior, que apenas fo-
ram enriquecidos alguns pontos. Diz que o projeto tem um caráter participativo, que
o projeto conta com treze professores que trabalham de maneira mais ativa. Des-
ses, seis são filósofos. Explica que o BCH é parte do curso de filosofia e que man-
tém os elementos principais do relato anterior. O Prof. Marcelo Pires questiona so-
bre a observação do Prof. Roque na sessão anterior sobre haver dicionários e te-
ses na bibliografia básica, tendo o Prof. Daniel respondido que isso foi corrigido. O
Prof. Marcelo Pires sugere contatar os demais coordenadores que curso que já
passaram pelo processo de reconhecimento de curso a fim de evitarem erros quan-
do forem avaliados. O Prof. José Antonio diz que o Prof. Dácio e o grupo da PRO-
GRAD aprendeu muito e corrigiram diversos problemas. O Prof. Marcelo Christoffo-
lete questiona quantos docentes serão necessários, tendo a Profª Patrícia Velasco
respondido que o prognóstico máximo é de 45 docentes, baseado em estudos de
alocação de créditos propostos na revisão de docentes. Há uma projeção feita pelo
Prof. Roque de 35 docentes.

Em votação, os projetos foram aprovados.

Expediente:

1. Avaliações em estágio probatório: as avaliações serão apresentadas em próxima
sessão. São essas:
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Nº Nome

1 Andrea Onofre de Araujo 12
2 Dalmo Mandelli 12
3 Fernando Zaniolo Gibran 12
4 Flavio Leandro de Souza 12
5 Graciela de Souza Oliver 12
6 Jean Jacques Bonvent 12
7 Luciano Soares da Cruz 12
8 Márcia Aparecida da Silva Spinacé 12
9 Márcio de Souza Werneck 12
10 Maria Camila Almeida 12
11 Natalia Pirani Ghilardi Lopes 12
12 Vanessa Kruth Verdade 12
13 Wanius José Garcia da Silva 12
14 Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho 24
15 Ana Carolina Santos de Souza Galvão 24
16 Ana Melva Champi Farfan 24
17 Ângela Albuquerque Teixeira Neto 24
18 Antônio Sérgio Kimus Braz 24
19 Arlene Cristina Aguilar 24
20 Charles Morphy Dias dos Santos 24
21 Daniele Ribeiro de Araújo 24
22 Eduardo Peres Novais de Sá 24
23 Fúlvio Rieli Mendes 24
24 Juliana Marchi 24
25 Karina Passalacqua Morelli Frin 24
26 Márcia Aparecida Sperança 24
27 Marcus Vinicius Segantini Bonança 24
28 Pedro Galli Mercadante 24
29 Ricardo Augusto Lombello 24
30 Sérgio Daishi Sasaki 24
31 Thiago Regis Longo Cesar da Paixão 24
32 Tiago Rodrigues 24
33 Viviane Viana Silva 24

Tempo de 
Serviço em 

Meses
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2. Curso de cristalografia básica – relator Prof. Arnaldo

O Prof. Arnaldo apresenta o pedido do Prof. Fábio Furlan, no qual solicita apenas o
apoio da secretaria  do CCNH. O Prof.  Maximiliano questiona qual  seria  exatamente o
apoio da secretaria. Decidiu-se enviar ao Prof. Fábio uma CI solicitando a ele detalhar o
pedido. O assunto retornará à pauta na próxima sessão.

Em razão de os próximos assuntos estarem interligados, de comum acordo decidiu-
se passar ao item 6 da pauta – Divisão Administrativa. 

O administrador Elias Tavares apresenta relato sobre o assunto. O Prof. Maurício
questiona quanto tempo demanda de seu trabalho para as compras do BCT. O administra-
dor Elias responde que 50% do tempo do trabalho na Divisão Administrativa é demandado
para isso. O Prof. Maximiliano questiona o motivo, tendo o administrador Elias respondido
que isso ocorre desde épocas passadas. 

O Prof. Arnaldo diz que na sexta-feira passada houve reunião sobre os laboratórios
didáticos para tratar inclusive desse assunto. Diz que foram propostos três modelos de
compras, sendo que a primeira proposta é seguir o modelo atual. A segunda é que cada
centro se especializaria num tipo de aquisição e a terceira é de separar as compras do
BCT. Cada centro compraria os itens a serem utilizados nos cursos pós Bacharelados In-
terdisciplinares. Diz que a compra de reagentes ocasiona mais trabalho e que na próxima
sexta-feira haverá nova reunião sobre o assunto. Disse ainda que defende o terceiro mo-
delo.

O Prof. Marcelo Pires diz que no bloco B atualmente há quarenta professores sem
secretária permanente. Na secretaria há quatro servidores e na divisão administrativa há
doze. Questiona como resolver isso.

O Prof. Arnaldo responde que a função da secretaria é apoiar a Direção. Esclarece
que os servidores da secretaria vão ao bloco B cinco vezes por dia para minimizar o pro-
blema.

O Prof. Marcelo Christoffolete diz que a presença física de um servidor no bloco B
não resolveria o problema. 

O Prof. André Polo questiona se a secretaria é da diretoria ou dos docentes. Ques-
tiona também como será no futuro com os novos campi.

 O Prof. Arnaldo responde que hoje não há previsão de servidores no campus São
Bernardo. 
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O Prof. André questiona como ficará o apoio à pesquisa, tendo o Prof. Arnaldo res-
pondido que se puder oferecerá, mas não há ninguém que possa ser deslocado para tal ta-
refa no momento.

O Prof. Maurício diz que o trabalho de secretaria para os docentes possui uma de-
manda astronômica e que não há isso em instituições federais, pois são enxutas. Concor-
da que deve haver definição do organograma.

O Prof. José Antonio diz que é necessária a definição das atribuições e que o pla-
nejamento de pessoal feito pelo administrador Elias está superdimensionado.

O Prof. Arnaldo diz que a questão é muito mais complexa do que se pensa.

Em razão do horário, a sessão foi finalizada deixando os demais itens para a próxi-
ma sessão, sendo eles:

3. Mudança da secretaria para o bloco A

4. Organograma CCNH

5. Aquisições e orçamento de 2010

Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 17:30 horas.

Ana L.Crivelari
Secretária Executiva - CCNH
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