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Aos dezessete dias do mês de junho de 2011, na sala 312-3, da torre 3 do bloco A da 1 
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão 2 
extraordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof. 3 
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os membros titulares Profs. André Sarto Polo, 4 
Guilherme Cunha Ribeiro,  Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho 5 
Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Ronei Miotto e Roque da Costa Caiero. O Prof. Gustavo 6 
Martini Dalpian justificou a ausência em razão de participação em outro compromisso 7 
agendado para a mesma ocasião: a CII reunião ordinária do Conselho Pleno da 8 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 9 
(ANDIFES), tendo sido representado pelo seu suplente, Prof. José Antonio Souza.  O Prof. 10 
Wagner Alves Carvalho esteve ausente, tendo sido representado pela sua suplente, Profª 11 
Marcella Pecora Milazzotto. Estiveram ausentes os Profs. Jorge Tomioka e Tatiana Lima 12 
Ferreira. O representante técnico administrativo Elias Ferreira Tavares esteve ausente, 13 
tendo sido representado pela sua suplente, Ana Lúcia Crivelari. A representante discente 14 
Michelle do Nascimento Sales esteve ausente. Estiveram presentes os Profs. Valter Alnis 15 
Bezerra, Patrícia Dantoni, Reinaldo Luis Cavasso Filho, Alexandre Reily Rocha e Marcos 16 
de Abreu Ávila. Pauta única: vagas para concursos docentes para 2011 e 2012. O Prof. 17 
Arnaldo inicia a discussão da consolidação das vagas que o CCNH apresentará à 18 
Comissão de Vagas. Informa que os Profs. Patrícia Dantoni e Reinaldo Luis Cavasso Filho, 19 
representantes do CCNH no CONSUNI e CONSEPE, integram esta comissão, além dele 20 
próprio. Menciona que foi enviada uma planilha aos conselheiros com as demandas 21 
apresentadas, totalizando 36 vagas. Relata a respeito das plenárias de cada curso, 22 
dizendo que são integradas pelos docentes que fizeram a primeira opção em cada um dos 23 
cursos. Informa a quantidade de docentes integrantes em cada plenária, sendo eles: 24 
Bacharelado em Física, 45 docentes; Licenciatura em Física, 4 docentes; Bacharelado em 25 
Química, 30 docentes; Licenciatura em Química, 4 docentes; Bacharelado em Biologia, 35 26 
docentes; Licenciatura em Biologia, 4 docentes; Bacharelado em Filosofia, 10 docentes; 27 
Licenciatura em Filosofia, 2 docentes. O Prof. Arnaldo diz que é necessário primeiramente 28 
indicar quais serão as vagas de reposição, que são as vagas de interface Nanociências, 29 
Química e Física, totalizando duas vagas. O Prof. Alexandre Reily diz que o Colegiado de 30 
Nanociências concorda com a decisão do Colegiado da Química em reeditar os editais. O 31 
Prof. André Polo diz que, na reunião da plenária, decidiu-se pela reedição dos editais 32 
dessas vagas de interface, mas solicitam que um químico faça parte da banca, com o que 33 
o Prof. Alexandre Reily concorda. O Prof. Arnaldo entende que chegamos a uma proposta 34 
única que é a reedição dos editais dos concursos Síntese e Caracterização de 35 
Nanoestruturas e Microscopia Eletrônica: HRTEM / STM / AFM. O Prof. Ronei pergunta se 36 
estamos discutindo as vagas ou os editais. Propõe mudanças no edital para que seja 37 
enfatizada a necessidade de um microscopista. O Prof. Alexandre Reily diz que o 38 
colegiado da Nano gostaria que houvesse um especialista em microscopia. Diz que há 39 
dificuldade em encontrar especialista nesta área. Além disso, diz que não há problema em 40 
mudar o perfil para enfatizar a necessidade de um especialista em microscopia, entretanto 41 
não podemos restringir a ponto de não haver candidatos. O Prof. Arnaldo entende que 42 
esse Conselho está aprovando os perfis das vagas e  que as áreas trabalharão em 43 
conjunto para o conteúdo dos editais. Todos concordam. Assim sendo, foram aprovadas as 44 
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seguintes vagas de interface e reposição : Síntese e Caracterização de Nanoestruturas e 45 
Microscopia Eletrônica: HRTEM / STM / AFM. O Prof. Arnaldo informa que, até o 46 
fechamento da planilha, não havíamos recebido as demandas da Licenciatura em Química 47 
devido problema no envio das mensagens eletrônicas. Informa que a demanda 48 
apresentada são duas vagas para Ensino em Química. Apresenta a planilha com as 49 
demais demandas. O Prof. Ronei considera pertinente verificarmos as plenárias dos 50 
cursos, entretanto propõe que seja efetuado levantamento das necessidades reais de 51 
todos os cursos. Entende que todas as solicitações são justas, que aqui não caberá 52 
análise, mas temos que verificar as áreas em que haverá carência de professores. 53 
Confessa que falhou em não apresentar um estudo mais aprofundado, mas entende que 54 
devemos ter em mente as demandas futuras.  Há um documento do GT docentes que 55 
exprime uma expectativa de atribuição de créditos do CCNH. Diz que há previsão de vir a 56 
ocorrer 1490 créditos por ano somente dos Bacharelados Interdisciplinares. Isso significa 57 
10 créditos de Bacharelados Interdisciplinares por ano para cada docente,  sem levar em 58 
conta os bacharelados e licenciaturas. O Prof. Arnaldo explica que a idéia do GT docentes 59 
é dimensionar o tamanho do problema e traçar estratégias. Para isso calcula que será 60 
necessário pouco mais de um mês para obterem um documento preciso. Diz que não 61 
podemos aguardar esses números, que isso é somente um primeiro levantamento e que 62 
os dados serão aperfeiçoados num segundo momento. A orientação é que não podemos 63 
aguardar esses números ficarem prontos. Salienta que esses números não são finais. O 64 
Prof. Ronei diz que o planejamento será de 1490 créditos por ano para serem ministrados 65 
nos Bacharelados Interdisciplinares; outros 511 créditos por ano das disciplinas comuns e 66 
aproximadamente 70 créditos por ano dos cursos específicos,  totalizando 560 créditos dos 67 
cursos específicos. No total são aproximadamente 2500 créditos por ano. O Prof. Arnaldo 68 
reafirma que esta é apenas a primeira análise e que esses dados foram levantados pelo 69 
GT Docentes por Centro. O Prof. Ronei propõe verificar as disciplinas experimentais onde 70 
há gargalos de falta de professores. Propõe também adiar a discussão até o término dos 71 
trabalhos do GT Docentes por Centro, o término do estudo da atribuição didática de 2012 e 72 
então apresentar o descontentamento do Conselho do Centro com essa discussão. O Prof. 73 
Arnaldo diz que o reitor decidiu resolver nessa semana as vagas docentes. A proposta de 74 
postergar toda a discussão nasce morta. O Prof. Reinaldo Cavasso diz que a questão é 75 
apresentação das vagas emergenciais. A Profª Marcella sugere levar à reunião da 76 
Comissão de Vagas nossa proposta da demanda de vagas e verbalmente manifestar o 77 
descontentamento em resolver isso de forma apressada. O Prof. Ronei propõe encaminhar 78 
sua proposta considerando que, conforme o estudo preliminar do GT Docentes, o CCNH é 79 
responsável por 1490 créditos do BCT, o CMCC 919 e o CECS 601. Das disciplinas 80 
comuns o CCNH é responsável por 512 créditos, o CMCC 291 e o CECS 1677. O CECS 81 
oferece a mesma disciplina três vezes por ano. Propõe dizer na reunião da Comissão de 82 
Vagas que não queremos que isso seja decidido agora.  O Prof. Ronei diz que a demanda 83 
emergencial do CECS é falácia e não aceita esse argumento, além do que o GT docentes 84 
tem prazo para terminar, provavelmente em duas semanas. A portaria nº 100 prevê que a 85 
Comissão de Graduação tem que votar a atribuição didática antes do final desse 86 
quadrimestre, ou seja, até o final de agosto. A demanda emergencial do CECS é para 87 
2012, pois há professores para o 3º quadrimestre. Questiona por que votar as vagas agora 88 
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se temos até o final do quadrimestre. Diz também que reuniões deliberativas devem ter 89 
ata. O Prof. Ronei propõe que não se discutam novas vagas docentes até que sejam 90 
finalizados os dois estudos em andamento, que são o estudo do GT docentes e o estudo 91 
para atribuição didática de 2012, lembrando que ambos devem ser finalizados até o final 92 
de agosto. Além disso, propõe que exija-se que a proposta seja votada e que seja 93 
registrado em ata o ocorrido. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O 94 
Prof. Arnaldo diz que precisamos elaborar proposta de demanda de vagas docentes caso a 95 
proposta não seja aprovada. O Prof. Marcelo Pires diz que este Conselho deve orientar os 96 
representantes sobre o que fazer caso nossa proposta não seja aceita. O Prof. Arnaldo diz 97 
que temos que enviar nossa planilha de vagas hoje, caso contrário nossas vagas não 98 
entram na pauta. O Prof. José Antonio propõe uma divisão de vagas baseada na carga 99 
didática das disciplinas obrigatórias do BCT e no projeto pedagógico de cada curso. O 100 
Prof. Maurício diz que a proposta do Prof. José Antonio toca num ponto polêmico que é a 101 
divisão de vagas por cursos. As demandas dos cursos são intra curso e BCT, estamos 102 
discutindo se a divisão de atribuições por plenárias de curso é adequada ao Centro. O 103 
Prof. André Polo diz estar surpreso com os números apresentados. Questiona o número de 104 
vagas que precisamos apresentar na reunião. O Prof. Arnaldo diz que a demanda do 105 
CECS foi baseada em quatro docentes por curso. Considera razoável utilizarmos a mesma 106 
metodologia. Alguns colegiados apresentaram a mais, a filosofia está com demanda de 107 
estruturação, mas considera que 38 ou 36 vagas não é defensável. O Prof. André Polo diz 108 
que o Bacharelado em Química apresentou somente quatro vagas por que foi essa a 109 
orientação, mas não significa que não tenham mais necessidades.  O Prof. Paulo Tadeu, 110 
coordenador do Bacharelado em Filosofia, apresenta as demandas da área de Filosofia.  O 111 
Prof. Arnaldo propõe apresentar à Comissão de Vagas 25 vagas, podendo chegar a 15, 112 
dependendo do andamento das negociações na reunião. Propõe a seguinte divisão: 4 113 
vagas para o Bacharelado em Biologia, uma vaga para a Licenciatura em Biologia, 4 vagas 114 
para o Bacharelado em Física, uma vaga para a Licenciatura em Física, 10 vagas para a 115 
Filosofia, 4 vagas para o Bacharelado em Química e uma vaga para a Licenciatura em 116 
Química. O Prof. Ronei, ao contrário, propõe apresentar todas as vagas que os cursos 117 
listaram, ou seja, 36 vagas, fazendo priorizações, embora sabendo que é uma proposta 118 
menos realista e mais difícil de defender. A proposta do Prof. José Antonio é levar em conta 119 
a proporção baseada na carga didática. O Prof. Arnaldo pede que ele formalize sua 120 
proposta e os trabalhos são suspensos por cinco minutos. Após a pausa, o Prof. Ronei 121 
retira sua proposta de 36 vagas, após dialogar com os Profs. Patrícia Dantoni e Reinaldo 122 
Cavasso, representantes do CCNH na Comissão de Vagas. Propõe apresentar 25 vagas 123 
priorizadas, dizendo que nossa proposta inicial era de 36 vagas, mas o Conselho do CCNH 124 
já cortou praticamente 1/3 das demandas. O Prof. Maximiliano diz que as demandas da 125 
Engenharia são baseadas em números imaginários, nada há de concreto. Considera que 126 
devemos apresentar todas as vagas de que necessitamos. O Prof. Arnaldo encaminha a 127 
proposta número 1 do Prof. Maximiliano de apresentar 36 vagas e a proposta número 2 do 128 
Prof. Ronei,  de apresentar 25 vagas. A proposta número 1 obteve somente um voto e a 129 
proposta número 2 obteve 10 votos. Em relação à priorização das vagas, o Prof. José 130 
Antonio apresenta proposta, sendo: 9 vagas para a Filosofia, 4 vagas para o ensino, 6 131 
vagas para a Química, 4 vagas para a Física e 2 vagas para a Biologia. O Prof. 132 
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Maximiliano questiona se as vagas apresentadas pelo Bacharelado em Física foram 133 
discutidas em reunião da coordenação, pois desconhece que isso tenha ocorrido. O Prof. 134 
Ronei diz que o Prof. Maximiliano deve questionar o colegiado, que aqui não é o local para 135 
que isso seja discutido. O Prof. Marcos Ávila diz que o assunto foi discutido 136 
exaustivamente por e-mail, tendo sido enviada mensagem eletrônica para o endereço do 137 
grupo da plenária da física para que todos enviassem sugestões.  O Prof. José Antonio 138 
responde ao Prof. Maximiliano que ele deve enviar pleito para o Conselho de Centro 139 
dizendo que sente-se desconfortável pelo fato de as vagas não terem sido discutidas na 140 
plenária da forma como ele entende que devessem. O Prof. Arnaldo encaminha para 141 
votação as seguintes propostas: Proposta número 1 encaminhada pelo Prof. Jose Antonio:  142 
9 vagas para a Filosofia, 4 vagas para o ensino, 6 vagas para a Química, 4 vagas para a 143 
Física e 2 vagas para a Biologia; proposta número 2 encaminhada por ele próprio 144 
anteriormente: 4 vagas para a Física ,4 vagas para a Química, 9 vagas para a Filosofia, 4 145 
vagas para a Biologia e 4 vagas para as Licenciaturas; proposta número 3 encaminhada 146 
pelo Prof. Ronei: mudam apenas as vagas da Biologia e da Química, sendo: 3 vagas para 147 
a Biologia, 4 vagas para a Física, 9 vagas para a Filosofia, 4 vagas para as Licenciaturas e 148 
5 vagas para a Química. A proposta número 1 obteve 4 votos, a proposta número 2 não 149 
obtém voto, e a proposta número 3 obteve 4 votos. Houve uma abstenção e um voto 150 
contra todas as propostas. Há portanto empate entre as propostas 1 e 3. Os trabalhos são 151 
suspensos por cinco minutos. Novamente, submetidas à votação, a proposta número 1 152 
obtém 4 votos, a proposta número 3 obtém 5 votos. Houve um voto contra todas as 153 
propostas. O Prof. Arnaldo diz que é necessária a definição a lista de priorização. O Prof. 154 
Ronei propõe que a Filosofia tenha prioridade, em seguida as Licenciaturas, dizendo que a 155 
Filosofia necessita de docentes para se estruturar. O Prof. André Polo diz que não sabe o 156 
que fazer nesse momento com relação às vagas do Bacharelado em Química. Não se 157 
sente confortável em dizer qual edital terá 3 vagas e qual terá 2 vagas. Em consenso 158 
decidiu-se que haverá 3 vagas para Estrutura da Matéria e 2 vagas para Processos de 159 
Transformação, uma vez a vaga de metabolismo e bioenergética pode suprir parcialmente 160 
uma das vagas de processos de transformação, já que foi mencionado que o docente a ser 161 
contratado contribuirá com o BCT ministrando, pelo menos, a disciplina de transformações 162 
bioquímicas. O Prof. Ronei encaminha a proposta número 1, sendo: 5 primeiras vagas 163 
para a Filosofia, além de mais 4 vagas para as Licenciaturas no topo da lista. O Prof. 164 
Marcelo Pires encaminha proposta número 2, sendo: 5 primeiras vagas para a Filosofia; as 165 
demais vagas seriam discutidas posteriormente. A proposta número 1 obteve somente 1 166 
voto e a proposta número 2 obteve 7 votos. Houve 2 abstenções. Houve consenso na 167 
classificação das próximas vagas, tendo resultado conforme segue: Bacharelado em 168 
Filosofia – 9 vagas - Estética, Filosofia Antiga, Filosofia Contemporânea, Filosofia Política, 169 
Filosofia Moderna, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem, Filosofia Medieval, 170 
Filosofia Contemporânea, Epistemologia; Licenciatura em Filosofia – uma vaga – Ensino 171 
em Filosofia; Bacharelado em Biologia - 3 vagas – Bioquímica Estrutural, Evolução, 172 
Metabolismo e Bioenergética; Licenciatura em Biologia – uma vaga – Ensino em Biologia; 173 
Bacharelado em Química – 5 vagas – Estrutura da Matéria (3 vagas), Processos de 174 
Transformação (2 vagas); Licenciatura em Química – uma vaga – Ensino em Química; 175 
Bacharelado em Física – 4 vagas – Física Geral, Física de Materiais Nanoestruturados e 176 
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Compósitos, Mecânica Estatística ou Física Computacional, Biofísica ou Física Médica; 177 
Licenciatura em Física – uma vaga – Ensino em Física; Nanociências – 2 vagas de 178 
reposição – Síntese e caracterização de nanoestruturas, Microscopia eletrônica: HRTEM / 179 
STM / AFM. Além disso, foi aprovada a prioridade de cada vaga, sendo: 1º Estética; 2º 180 
Filosofia Antiga; 3º Filosofia Contemporânea; 4º Filosofia Política; 5º Filosofia Moderna; 6º 181 
Ensino de Filosofia; 7º Ensino de Química; 8º Estrutura da Matéria; 9º Bioquímica 182 
Estrutural; 10º Física Geral; 11ª Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem; 12º Física de 183 
Materiais Nanoestruturados e Compósitos; 13º Evolução; 14º Processos de 184 
Transformação;15º Ensino de Biologia; 16º Ensino de Física; 17º Filosofia Medieval; 18º 185 
Estrutura da Matéria; 19º Mecânica Estatística ou Física Computacional; 20º Metabolismo 186 
e Bioenergética; 21º Biofísica ou Física Médica; 22º Processos de Transformação; 23º 187 
Filosofia Contemporânea; 24º Epistemologia; 25º Estrutura da Matéria. Como nenhum dos 188 
participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente da sessão agradeceu a 189 
presença de todos e encerrou a sessão às 17:30 horas. Do que, para constar, eu, Ana 190 
Lúcia Crivelari lavrei a presente ata. 191 


