Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

ATA DA
TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DO CCNH –
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC,
REALIZADA NO DIA QUATRO DE DEZEMBRO DE 2009.
Aos quatro dias do mês de dezembro de 2009, na sala 308 do bloco B da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 9:30 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido os Profs. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior,
André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício
Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Sandro Silva e Costa, Tatiana Lima
Ferreira, Marcelo Augusto Christoffolete, Valter Alnis Bezerra e Marcella Pecora Milazzotto,
a servidora Paloma Cardoso da Rosa, além da secretária Ana Lúcia Crivelari. Esteve
ausente o Prof. Jorge Tomioka. Justificaram a ausência os Profs. Roque da Costa Caiero,
que está participando de banca de concurso, o Prof. Wagner Alves Carvalho que está
participando de avaliação externa e o Prof. Gustavo Martini Dalpian que está em aula.
Informes:
1. A servidora Paloma informa o ocorrido no estacionamento do bloco B com o
impedimento da entrada da servidora Ana Lúcia Crivelari. O Prof. Arnaldo comenta que
considera grave o problema, pois demonstra a falha na comunicação existente na UFABC.
O fato já foi solucionado com a revogação da decisão.
2. A Profª Marcella Milazzotto informa que os cursos pós BC&T e pós BC&H
precisam de reconhecimento e que temos até o dia 09 de dezembro para finalizar esse
trabalho. Algumas alterações foram propostas pelo Comitê de Graduação e serão
ratificadas hoje na reunião do CONSEP.
3. O Prof. Arnaldo apresenta a portaria que oficializa a lotação provisória do Prof.
Carlos Suetoshi Miyazawa. Segundo a portaria, a lotação provisória só perderá seus
efeitos caso haja descontinuidade no matrimônio.
4. O Prof. Arnaldo informa que haverá 49 salas no bloco A para acomodar dois
docentes em cada uma, sendo que conseguiremos alocar todos os docentes em 40 salas.
Informa que os servidores técnico administrativos que hoje trabalham na Catequese virão
para o bloco A e que as salas restantes poderão, dentre outras coisas, acomodar a equipe
administrativa do CCNH.
Foi formado um grupo de trabalho para tratar do assunto, sendo eles: Profs.
Guilherme Ribeiro, André Polo ou Rodrigo Cunha, Marcela Ramos e as servidoras Paloma
Cardoso da Rosa e Ana Lúcia Crivelari.
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5. O Prof. André Polo informa que será licitado mobiliário para os laboratórios de
pesquisa e didáticos e chama a atenção que ao analisar as plantas disponíveis para
consulta sobre a licitação no site da Universidade, observa-se a existência apenas de
laboratórios didáticos secos, o que é preocupante, principalmente considerando as
disciplinas que precisam de laboratórios úmidos e a quantidade dos mesmos. O Prof.
Arnaldo informa que houve alterações no layout dos laboratórios do bloco A, pois havia
limitações na parte elétrica. Informa que no quarto andar ficarão os laboratórios secos e no
quinto andar os úmidos. Foram duplicadas as quantidades de pias para minimizar os
problemas na parte hidráulica. O Prof. Arnaldo esclarece que o grupo de trabalho do bloco
A assumiu o compromisso de não realizar intervenções que atrasem a entrega da obra.
Ordem do dia:
O Prof. Arnaldo solicita inversão da pauta, colocando o item 5: votação relatório de
atividades docentes, como primeiro item. Tendo todos concordado, após relato da Profª
Marcella Milazzotto, todos foram favoráveis à aprovação do modelo do relatório.
Aprovou-se também a entrega anual do relatório por todos os docentes em março
de cada ano, relativo às atividades do ano anterior.
Item 1: aprovação das da 29ª reunião ordinária e 3ª reunião extraordinária: atas
aprovadas com alterações.
Item 2: bacharelado e licenciatura em Filosofia - o Prof. Valter A. Bezerra
apresenta a primeira versão dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia.
Ressalta que trata-se da proposta de criação dos cursos e que haverá outras versões. As
propostas foram aprovadas por unanimidade e serão encaminhadas ao CONSEP.
Item 3: calendário de reuniões de 2010 – o Prof. Arnaldo sugere que as reuniões
sejam às segundas-feiras. Todos foram favoráveis e na próxima reunião será apresentada
nova proposta.
A próxima reunião foi agendada para 08 de fevereiro de 2010 às 9:30 horas.
Item 4: outros assuntos – o Prof. Arnaldo apresenta a carta do Prof. Michel
Zamboni, na qual o docente questiona os critérios adotados por esse conselho para
dispensa de atribuição didática. Após discussão, esse conselho decide por reavaliar o
formulário e as diretrizes. Será enviada resposta por escrito ao Prof. Michel.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às doze e trinta horas.
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