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

ATA DA
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS
E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E
CINCO DE NOVEMBRO DE 2009.
Aos 25 dias do mês de novembro de 2009, na sala L604 do bloco B da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:30 h, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH tendo comparecido os Profs. André Sarto Polo, Gustavo Martini
Dalpian, Marcelo A. Leigui de Oliveira, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maximiliano
Ujevic Tonino, Patrícia Dantoni, Roque da Costa Caiero, Tatiana Lima Ferreira e
Wagner Alves Carvalho, além da servidora técnico administrativo Paloma Cardoso da
Rosa e a secretária Ana Lúcia Crivelari. Esteve ausente o Prof. Guilherme Cunha
Ribeiro. Justificaram a ausência os Profs. Maurício Domingues Coutinho Neto e Roque
da Costa Caiero.
Informes:
O Prof. Marcelo Leigui inicia a reunião informando que o restaurante
universitário será inaugurado no próximo dia 30 de novembro.
Em seguida a Profª Marcella Milazzotto apresenta lista dos professores que
apresentaram o formulário de alocação didática para orientar a Diretoria do Centro.
Aqueles que solicitaram a dispensa de carga didática serão atendidos conforme
disponibilidade.
Ordem do dia:
1. Projeto RTI FAPESP – o Prof. Erick L. Bastos, Coordenador do Projeto RTI,
informa que solicitou à FAPESP prorrogação do projeto da Reserva Técnica
Institucional de 2008 até junho de 2010. A FAPESP ainda não liberou essa
transposição de verba. O Prof. Erick prevê nesse projeto a utilização dos recursos na
aquisição de mobiliário e de um supercomputador de pequeno porte.
Com relação a reserva técnica institucional de 2009, o Prof. Erick prevê a
utilização da seguinte forma: materiais para a Oficina Mecânica, sistema de exaustão,
mobiliário e instalação de ar condicionado.
Submetida à votação a proposta foi aprovada por unanimidade.
2. Bancas do concurso de Astrofísica – o Prof. Marcelo Leigui enviou
previamente por e-mail a indicação dos nomes para o concurso de Astrofísica, sendo
eles: Prof. Roberto Dell´Aglio Dias da Costa, Prof. Germán Lugones e Prof. Marcos
Perez Diaz como titulares e Profs. Elisabete Maria de Gouveia Dal Pino e Alex Gomes
Dias. O Prof. Marcelo Pires considera não recomendado que todos os membros da
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banca sejam de uma mesma instituição, como é o caso. O Prof. Leigui relata que o
Prof. German Lugones, responsável pela composição da banca, acredita que foram
feitas indicações bastante criteriosas, apesar de os nomes serem da mesma
instituição. O Prof. Germán buscou nomes em outras instituições mas foi em vão. O
Prof. Leigui relata temos até 10 de dezembro para homologar os componentes. Relata
também que há nove candidatos para esse concurso e que a banca foi consultada se
haveria algum impedimento para participarem, tendo todos negado. Submetida à
votação a composição da banca da forma como está, foi aprovada por todos, tendo
havido uma abstenção. Registre-se que essa banca está sendo aprovada em caráter
excepcional devido a mesma origem de seus componentes.
3. Proposta de criação do curso de mestrado acadêmico em ensino, filosofia e
história das ciências e matemática – o Prof. Marcelo Zanotello apresenta a proposta,
tendo sido aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezesseis horas.
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