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Aos vinte dias do mês de abril de 2011, na sala 312-3, da torre 3 do bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 14:00 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, Guilherme Cunha Ribeiro,
Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maximiliano Ujevic Tonino, Roque da Costa Caiero,
Tatiana Lima Ferreira e Wagner Alves Carvalho. Esteve presente o representante técnico
administrativo Elias Tavares. Esteve presente a Profª Marcella Pecora Milazzotto. O Prof.
Gustavo Martini Dalpian justificou a ausência em virtude de estar no exercício da Reitoria,
tendo sido representado pelo seu suplente, Prof. José Antonio Souza. O Prof. Maurício
Domingues Coutinho Neto justificou a ausência em razão de estar afastado participando de
encontro da rede de pesquisa nanobio. Esteve ausente o Prof. Jorge Tomioka. A
representante discente Michelle do Nascimento Sales justificou sua ausência, bem como
sua suplente, em razão de estarem em aula. Esteve presente a secretária Ana Lúcia
Crivelari. Informes da Direção: 1. O Prof. Arnaldo informa que o uso da palavra será feito
utilizando microfones individuais, possibilitando maior qualidade nas gravações, e que o
tempo máximo de cada fala será de três minutos, tal qual nos Conselhos superiores. 2. O
Prof. Arnaldo apresenta quadro com a previsão de eventos do CCNH em 2011, informando
que aguarda posicionamento da PROEX quanto ao suporte administrativo que oferecerá
aos eventos patrocinados por esta pró-reitoria. O assunto será abordado em próxima
sessão. O quadro será enviado via e-mail aos conselheiros. 3. O Prof. Arnaldo lê a CI
28/2011 da PROPLADI, informando sobre ajustes ao orçamento de custeio de 2011. Passa
a palavra ao representante técnico administrativo Elias Tavares, o qual informa que o MEC
aumentou o limite para gastos com diárias e passagens em 68% e que é provável que
esse aumento se estenda a todas as IFES. Relata que nosso orçamento inicial era bem
acima disso. O Prof. Marcelo Pires questiona o que significa “outros itens de custeio”. O
Prof. Arnaldo responde que trata-se de gastos com outros itens de consumo, como por
exemplo reagentes, e que o orçamento total do CCNH de 2010 era de aproximadamente 5
milhões, sendo 2 milhões para custeio O Prof. Maximiliano questiona se o CCNH
conseguirá honrar com suas responsabilidades mesmo com esse orçamento previsto,
tendo o administrador Elias Tavares respondido que sim, pois executaram em 2010 valores
próximos a R$ 815.000. 4. O Prof. Arnaldo lê e-mail da auditora chefe da UFABC, Rosana
Carvalho, enviado ao administrador Elias Tavares acerca de questionamento havido em
sessão anterior desse Conselho sobre auditoria nas contas do CCNH de 2010. O Prof.
Arnaldo passa a palavra ao administrador Elias Tavares que relata que não é possível que
ele próprio solicite aos órgãos de controle parecer nas contas do CCNH, pois é a área de
Auditoria que representa a universidade perante esses órgãos. Relata que, segundo a
auditora chefe da UFABC, não há normativa interna que discipline a questão, mas a
UFABC segue as normativas da CGU e AGU. Relata que a AGU oferece apoio antes da
ocorrência de qualquer problema e a CGU, ao contrário, depois da constatação da
ocorrência do problema. Relata que ele como administrador do CCNH que não tem
autonomia para consultar a CGU, apenas como cidadão. Qualquer questionamento deve
ser feito à área de Auditoria. A Profª Tatiana Lima Ferreira chega. 5. O Prof. Arnaldo relata
que na sessão anterior foi decidido consultar os coordenadores de curso a fim de que
informassem suas expectativas com relação à atuação da Secretaria do CCNH e da
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Divisão Administrativa. Essa consulta ainda não foi concluída em razão de no próximo dia
26 estar agendada reunião sobre planejamento estratégico do CCNH, oportunidade em
que o assunto será abordado. 6. O Prof. Arnaldo sugere datas para a realização de reunião
extraordinária desse conselho para tratar do regimento interno do Conselho do CCNH,
tendo sido acordado que será no dia 13 de junho. 7. O Prof. Arnaldo informa que há uma
demanda no Centro sobre transporte de equipamentos. Informa que ainda não há
procedimento para transporte de equipamentos no Centro e que assim que houver
procedimento informará. Informes dos Conselheiros: 1. O administrador Elias Tavares
informa que esteve em reunião na PROPLADI e que o CCNH deve entregar seu PPA –
Planejamento Plurianual, até 2015 até a data de 13 de maio próximo. Esse planejamento
deve contemplar informações como expansão para outros campi, orçamento mínimo, etc.
Solicita apoio desse Conselho, da Diretoria e de todos para a execução de tal tarefa. Os
conselheiros se manifestaram surpresos com prazo tão exíguo e o Prof. Arnaldo informa
que fará uma CI à área de Planejamento informando não ser possível o cumprimento de tal
prazo. 2. O Prof. Roque, como representante do Comitê de Biblioteca, informa que haverá
um grande trabalho para organizar a biblioteca, bem como deverá haver grandes
mudanças. Dentro em breve a Biblioteca deverá enviar um informe sobre o FAP Livros. A
intenção da UFABC e da Biblioteca é não pedir menos de 25.000 a 30.000 livros. Informa
que é muito importante aproveitarmos o FAP livros e que de acordo com esse programa,
só é possível adquirir um exemplar de cada título, além do que não podem ser livros
didáticos. O Prof. André Polo questiona se os pedidos já enviados à Biblioteca entrarão no
FAP livros, bem como gostaria de saber sobre o andamento desses pedidos. O Prof.
Roque responde que vários pedidos passados foram atendidos, que a Biblioteca solicitou
aos demandantes substituírem títulos esgotados e que há grande quantidade de livros
estocados para entrarem para o acervo. 3. O Prof. André Polo diz que há cerca de duas
sessões solicitou a apresentação de um levantamento sobre a média da carga didática de
cada centro. O Prof. Arnaldo responde que há uma média aproximada no quadrimestre
passado, de 5,3 créditos para o CCNH, 5,5 para o CECS e 5,3 para o CMCC. Não possui
esses números por docente e por colegiado. Informa que está finalizando a atribuição
didática do próximo quadrimestre e não há previsão da apresentação desses números. 4.
O Prof. Arnaldo informa que ainda não foram divulgadas as notas do Bacharelado e
Licenciatura em Biologia. Com isso todos os cursos que estavam em processo de
reconhecimento foram aprovados, restando apenas o reconhecimento dos cursos de
Filosofia, cujas diligências e possível reconhecimento deverão ocorrer em 2012. Ordem do
dia: 1. Aprovação das atas da 11ª sessão ordinária de 2010, 1ª e 2ª sessão ordinária de
2011 – atas aprovadas com alterações. A Profª Marcella Milazzotto chega. 2. Avaliações de
estágio probatório: as seguintes avaliações tiveram o parecer para continuarem em estágio
probatório: 12 meses – Dalmo Mandelli, Flávio Leandro de Souza, Luciano Soares da
Cruz, Márcia Aparecida da Silva Spinacé, Márcio de Souza Werneck, Vanessa Kruth
Verdade. 24 meses – Ana Carolina Santos de Souza Galvão, Ângela Albuquerque Teixeira
Neto, Charles Morphy Dias dos Santos, Daniele Ribeiro de Araújo, Eduardo Peres Novais
de Sá, Fúlvio Rieli Mendes, Juliana Marchi, Karina Passalacqua Morelli Frin, Márcia
Aparecida Sperança, Pedro Galli Mercadante, Ricardo Augusto Lombello, Sérgio Daishi
Sasaki, Thiago Regis Longo César da Paixão, Tiago Rodrigues e Viviane Viana Silva. As
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avaliações a seguir não foram apresentadas ou foram apresentadas de forma incompleta e
serão reapresentadas na próxima sessão: 12 meses – Andréa Onofre de Araújo, Fernando
Zaniolo Gibran, Graciela de Souza Oliver, Jean Jacques Bonvent, Maria Camila Almeida,
Natália Pirani Ghilardi Lopes e Wanius José Garcia da Silva; 24 meses – Adriano Reinaldo
Viçoto Benvenho, Ana Melva Champi Farfán, Antonio Sérgio Kimus Braz, Arlene Cristina
Aguilar, Marcus Vinícius Segantini Bonança. 3. Curso de cristalografia básica: solicitação
aprovada após a secretária Ana Crivelari haver confirmado a disponibilidade de auxílio da
Secretaria do CCNH no evento. Expediente: 1. Avaliações em estágio probatório: as
avaliações a seguir serão apresentadas em próxima sessão – 12 meses: Anastasia Guidi
Itokazu, Carlos Alberto da Silva, Célio Adrega de Moura Júnior, Denise Criado Pereira de
Souza, Felipe Chen Abrego, Fernando Carlos Giacomelli, Juliana Bueno, Luis Alberto
Peluso, Mirela Inês de Sairre e Ricardo Rocamora Paszko; 30 meses: Kátya Margareth
Aurani, Marcelo Augusto Christoffolete e Márcia Helena Alvim. Foram indicados os nomes
dos seguintes professores titulares para comporem a comissão responsável pela avaliação
do Prof. Luis Alberto Peluso: Adelaide Faljoni-Alário, Pedro Carajilescov, Rodney Carlos
Bassanezi, sob a presidência da primeira. Na indisponibilidade do Prof. Pedro Carajilescov
será indicado o Prof. João Manoel Losada Moreira. Na indisponibilidade do Prof. Rodney
Carlos Bassanezi será indicado o Prof. Antonio Candido Faleiros. 2. Modificações ad
referendum no projeto pedagógico do curso Bacharelado em Ciências Biológicas – a
relatora Profª Marcella Milazzotto desculpa-se por não apresentar relato escrito. Informa
que as modificações foram as seguintes: alterações dos nomes do coordenador, vicecoordenador e reitor, conceito D, infraestrutura, inclusão de docentes novos, detalhamento
da CPA e bibliografia. O Prof. Maximiliano solicita o envio do relato escrito, bem como que
esse relato conste como documento. A Profª Marcella compromete-se a enviar o relato
escrito posteriormente. O assunto é encaminhado para a Ordem do Dia e aprovado por
unanimidade. 3. Modificações ad referendum no projeto pedagógico do curso Bacharelado
em Química – o relator Prof. Wagner Carvalho apresenta as modificações ocorridas
conforme relato enviado. O assunto é encaminhado para a Ordem do Dia e aprovado por
unanimidade. 4. Atribuições das Divisões Acadêmica e Administrativa: o administrador
Elias Tavares e a secretária Ana Crivelari apresentam o relato e, após discussão, o Prof.
Arnaldo informa que o assunto está sendo apresentado apenas para ciência, pois será
abordado na reunião de planejamento estratégico no próximo dia 26. 5. Aquisições e
orçamento de 2010: o relator Elias Tavares apresenta os valores de custeio e investimento
aprovados, executados e não adquiridos em 2010. 6. Criação de grupo de estudos para
discussão da questão multicampi: o relator Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior
questiona os presentes como conduzir o assunto e qual a necessidade de a UFABC ser
uma universidade multicampi. Houve pequeno debate e decidiu-se que o assunto será
reapresentado em próxima sessão. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso
da palavra, o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às
17:30 horas. Do que, para constar, eu, Ana Lúcia Crivelari lavrei a presente ata.
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