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Aos trinta dias do mês de maio de 2011, na sala 312-3, 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, Ronei Miotto, Roque
da Costa Caiero, Tatiana Lima Ferreira e Wagner Alves Carvalho. O representante técnico
administrativo Elias Tavares justificou a ausência em razão de estar em treinamento, tendo
sido representado pela sua suplente Ana Lúcia Crivelari. O Prof. Gustavo Martini Dalpian
justificou a ausência em razão de compromissos prévios agendados na Vice-Reitoria. Seu
suplente, Prof. José Antonio Souza também justificou a ausência em razão de estar
ministrando aula. Estiveram ausentes os Profs. Guilherme C. Ribeiro e Jorge Tomioka. A
representante discente Michelle do Nascimento Sales esteve ausente. Estiveram presentes
as Profªs Maisa Helena Altarugio e Marcella P. Milazzotto. Informes da Direção: 1. O Prof.
Arnaldo agradece a colaboração do Prof. Maurício Coutinho durante o período em que
atuou como Vice-Diretor pro tempore. Apresenta o Prof. Ronei Miotto como novo ViceDiretor eleito. 2. O Prof. Arnaldo informa que a área de Recursos Humanos está realizando
estudo no qual mapeará as competências de toda a universidade, inclusive para a
distribuição de CD's e FG's. Indicou dois representantes para integrarem o grupo sendo
eles Elias Tavares e Ana Crivelari. Informa que até o final de 2011 há previsão desse
mapeamento ter sido finalizado. Com a conclusão do mapeamento será feito o
organograma de toda universidade. 3. O Prof. Arnaldo informa que a sessão ocorrida em
20 de abril de 2011 para escolha do Vice-Diretor foi, na verdade, sessão do colégio
eleitoral e não do Conselho do CCNH. Assim sendo, a ata daquela sessão foi invalidada,
tendo o presidente da Comissão Eleitoral elaborado ata do colégio eleitoral. 4. O Prof.
Arnaldo informa sobre os problemas havidos no evento de Cristalografia Básica e Método
de Rietveld do Prof. Fábio Furlan ocorrido no período de 09 a 12 de maio. Relata que
solicitou providências para os próximos eventos. 5. O Prof. Arnaldo informa que convocou
sessão extraordinária desse Conselho para discussão das vagas docentes. Foi autorizada
a contratação de 46 docentes para toda a universidade referentes a vagas de vacâncias e
exonerações. Além disso foram autorizadas mais 61 vagas as quais serão discutidas ao
logo do quadrimestre. O Prof. André Polo insiste na apresentação do número de créditos
por docente e por área, tendo o Prof. Arnaldo respondido que ele está elaborando esse
relatório. 6. O Prof. Ronei informa que participará da próxima atribuição didática e
pretendem elaborar a atribuição do 3º quadrimestre com urgência. Feito isso, iniciarão a
atribuição didática de todo o ano de 2012. 7. O Prof. Arnaldo informa que não existe plano
até 2012 de a UFABC instalar-se em Mauá. Entretanto há previsão de 400 vagas para o
BC&T no campus Mauá, com fluxo de 2000 alunos, entretanto nada há ainda de concreto.
8. O Prof. Ronei informa que efetuou levantamento dos problemas enfrentados pelos
docentes para ministrarem aulas e enviou CI à Prefeitura Universitária e à PROGRAD
solicitando providências. Informes dos Conselheiros: 1. O Prof. Maximiliano comenta que
há colegas teóricos que não desejam ministrar disciplinas práticas. Diz que chegaram kits
novos e que considera que os experimentais deveriam montá-los. O Prof. Arnaldo diz que
considera que o colegiado da física deve discutir o assunto. 2. O Prof. Maurício comenta
sobre a mensagem enviada sobre a concessão de diárias e passagens, sendo o Pró-Reitor
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de Administração responsável pela aprovação. Considera que isso não irá funcionar e que
os Centros deveriam ter autonomia para tanto. O Prof. Ronei comenta que o Reitor
delegou competência ao Pró-Reitor de Administração para isso. Propõe solicitar ao Reitor
delegar essa competência ao Diretor de Centro. Todos concordaram. 3. O Prof. Marcelo
Pires comenta que a ação da coordenação da Física está prejudicada pela ausência da
coordenação do BC&T. Diz que o coordenador do BC&T não realiza reuniões com os
coordenadores de disciplina e que a ideia era que os experimentais ministrassem
disciplinas práticas e os demais teóricas. Diz que os eixos estão desiguais e que o eixo de
energia deveria ter ajuda dos docentes do CECS. Diz que o CECS aloca seus professores
em disciplinas das engenharias e considera errado ofertar três vezes por ano certas
disciplinas. Outra questão é que os físicos são responsáveis por grande parte de várias
disciplinas do BC&T e que se não houver ajuda dos docentes do CECS não darão conta. O
Prof. Marcelo Pires diz que integra o Comitê Eleitoral que conduzirá as eleições para a
coordenação do BC&T e que espanta-se que não há inscrição de docentes do CCNH.
Considera que estamos perdendo uma oportunidade de mudar o BC&T. 4. O Prof. Roque
informa que a Biblioteca irá adquirir a coleção Springer em disco rígido. Há dúvidas sobre
como os alunos acessarão essa base. Estão sendo adquiridos também dicionários. Diz
que haverá muito trabalho com o FAP livros. 5. O Prof. Arnaldo solicita esforço extra de
todos a fim de aprovarmos o regimento. Diz que convocará reuniões extraordinárias com
mais frequência sobre esse tema. Diz também que estamos passando pelos processos de
eleições das coordenações de curso. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 3ª sessão
ordinária de 2011 - o Prof. Maximiliano diz que ainda não recebeu o relato da Profª
Marcella Milazzotto conforme registrado na ata. A Profª Marcella diz que enviou o relato à
secretaria mas a secretária Ana Crivelari diz que não recebeu. A Profª Marcella diz que
enviará novamente. A ata foi aprovada sem alterações. 2. Avaliações de estágio probatório
- as seguintes avaliações tiveram o parecer para continuarem em estágio probatório: 12
meses - Graciela de Souza Oliver, Jean Jacques Bonvent, Wanius José Garcia da Silva,
Anastasia Guidi Itokazu, Célio Adrega de Moura Júnior, Denise Criado Pereira de Souza,
Felipe Chen Abrego, Fernando Carlos Giacomelli, Juliana Bueno, Mirela Inês de Sairre,
Ricardo Rocamora Paszko; 24 meses - Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Ana Melva
Champi Farfán, Antonio Sérgio Kimus Braz, Arlene Cristina Aguilar, Marcus Vinícius
Segantini Bonança. As seguintes avaliações tiveram o parecer para ser aprovados em
estágio probatório: Kátya Margareth Aurani, Marcelo Augusto Christoffolete, Márcia Helena
Alvim. As seguintes avaliações não foram apresentadas e constarão da pauta da próxima
sessão: 12 meses - Andréa Onofre de Araújo, Carlos Alberto da Silva, Fernando Zaniolo
Gibran, Luis Alberto Peluso (professor titular), Maria Camila Almeida, Natália Pirani Ghilardi
Lopes. Expediente: 1. Avaliações em estágio probatório – as seguintes avaliações serão
apresentadas na próxima sessão: 24 meses - Alexandre Reily Rocha, Caetano Rodrigues
Miranda; 30 meses - André Eterovic, Maisa Helena Altarugio, Rosana Louro Ferreira Silva,
Simone Rodrigues de Freitas. O Prof. Wagner Carvalho chega. 2. Editais para eventos – a
Profª Maisa H. Altarugio apresenta os eventos sob a responsabilidade de professores do
CCNH aprovados pela PROEX e responde alguns questionamentos. Relata que a PROEX
tem o compromisso de arcar com alguns custeios, como bolsas, materiais, diárias e
passagens. Entretanto diz que a PROEX não pode arcar com todos os itens, pois todos
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tem ciência das limitações enfrentadas. Relata que coffee break não é custeado. O Prof.
Ronei diz que nenhum edital promete nada, que gostaria que fosse explicitado o que foi
aceito. A Profª Maisa diz que com relação a diárias e passagens o orçamento foi aprovado
mas conseguir a liberação na prática é complicado. A Profª Marcella diz que entendeu que
os projetos da PROEX seriam como os projetos FAPESP e que ao assinar o termo na
PROEX foi surpreendida, pois quase nada do que pediu foi concedido. O Prof. Arnaldo
reitera que se há edital e se o projeto foi aprovado o docente conta com aquilo. Foram
levantadas dúvidas para as quais a Profª Maísa propõe consultar o Prof. Plínio Z. Táboas,
Pró-Reitor de Extensão. O Prof. Arnaldo convidará o Prof. Plínio para participar da próxima
sessão. A Profª Marcella Milazzotto deixa a sessão. 3. Eleições para o Conselho do CCNH
– a representante técnico administrativa Ana Crivelari relata que esse Conselho deve
decidir se manterá ou não a atual composição, bem como nomear a comissão eleitoral que
conduzirá o processo, tendo em vista que em agosto os próximos representantes eleitos
devem assumir. O Prof. Marcelo Pires diz que em outra ocasião relatou o assunto acerca
da composição do Conselho e propõe a manutenção da composição atual. Os
conselheiros manifestam-se favoravelmente. O assunto passa para a ordem do dia, tendo
sido decido manter a atual composição para o próximo mandato. O Prof. Arnaldo questiona
quem gostaria de integrar a comissão eleitoral para a condução do processo, tendo
somente a representante técnico administrativo Ana Crivelari se voluntariado. Dessa forma,
decidiu-se pela aprovação de seu nome e o Prof. Arnaldo nomeará os demais membros. 4.
Transporte de equipamentos para pesquisa – o Prof. Ronei Miotto relata pedido do Prof.
José Carlos Rodrigues para cessão em comodato de equipamentos para a UNICAMP.
Relta que há um e-mail do Prof. Klaus Capelle, Pró-Reitor de Pesquisa, dizendo haver
consultado os professores da área e não houve objeções quanto ao empréstimo, por isso o
Prof. Klaus Capelle posiciona-se favoravelmente. Relata que os equipamentos serão
devolvidos após 24 meses. Dentre as obrigações da UFABC está a viabilização do
transporte, para o que o Prof. Ronei entende ser uma questão dúbia, pois pode envolver
custo. Relata que, conforme o estatuto da UFABC, cabe a esse conselho aprovar o mérito
científico do pedido tão somente. Apresenta parecer favorável ao pedido do Prof.
Rodrigues. O Prof. Arnaldo diz que, ao ser aprovado o afastamento do Prof. Rodrigues,
também foi aprovado o pedido de comodato. O Prof. Maurício, ao contrário, diz que não,
que na ocasião o Conselho sentiu-se incapaz de julgar o pedido. O Prof. Arnaldo diz que o
Conselho aprovou o mérito científico, mas que o Reitor já havia aprovado o afastamento.
Completa dizendo que a PROPES aprovou a cessão do equipamento salvo as garantias
de devolução. O Prof. Maximiliano diz que considera melhor que o Reitor decida a questão,
uma vez que o Reitor aprovou o afastamento, o Pró-Reitor aprovou a cessão em comodato,
então não entende para que solicita-se a aprovação desse Conselho. O Prof. Wagner diz
que esse Conselho não é totalmente inerte na questão, lembra que ao discutirem a
solicitação de afastamento do Prof. Rodrigues enviaram o pedido para a pós-graduação e
solicitaram avaliação externa do mérito científico do projeto, a qual foi totalmente negativa.
Apesar disso, essa avaliação não surtiu efeito, apenas houve desgaste desse Conselho. A
Profª Tatiana questiona a origem da verba que custeou esses equipamentos, tendo o Prof.
Arnaldo respondido que no passado tudo era adquirido numa só rubrica, não sendo
possível diferenciar o ensino da pesquisa. O Prof. Ronei diz que era comum ao final de
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cada ano a Profª Adelaide, Vice-Reitora à época, ir à Brasília solicitar verbas para o ensino
de graduação e que certamente a verba para aquisição desses equipamentos foi para essa
finalidade. Com relação ao equipamento, a Profª Tatiana ponderou que, embora o PróReitor de Pesquisa, Prof. Klaus Capelle, haver consultado os docentes da área, o
equipamento consta como parte do parque de equipamentos da UFABC e novos docentes
que tem intenção de ingressar na UFABC podem estar contando com ele. O Prof. Maurício
pondera que a UNICAMP não é tão distante, então o Prof. Rodrigues poderia utilizar os
equipamentos aqui mesmo. O Prof. Marcelo Pires questiona qual a contrapartida da
UNICAMP, tendo o Prof. Ronei respondido que é apenas a manutenção dos equipamentos.
O Prof. Marcelo Pires diz que esse Conselho assumiu à época que o julgamento não
caberia ao Conselho mas a instâncias superiores. Propõe reavaliar o projeto e o mérito.
Houve dúvidas se trata-se do mesmo projeto enviado anteriormente ou se trata-se de um
novo projeto. Ficou acertado que o relator consultaria as atas das sessões anteriores. O
assunto constará da pauta da próxima sessão. 5. Afastamento internacional Profª Juliana
Bueno – o Prof. Roque apresenta o relato dizendo que a solicitação não envolve a CPPD,
tendo parecer favorável. Recomenda que a solicitante apresente o número do processo
FAPESP. Além disso, propõe que a solicitante apresente relatório ao Conselho no seu
retorno e que também essa apresentação seja adotada como procedimento para futuras
solicitações. O Prof. Maximiliano propõe que seja adotado como procedimento a
apresentação de relatório para esse Conselho também para eventos aprovados. O Prof.
Ronei propõe que o solicitante encaminhe cópia do relatório científico juntamente com a
prestação de contas e que o relator do pedido apresente esse relatório ao Conselho na
sessão seguinte. A representante técnico administrativa Ana Crivelari propõe passar o item
para a ordem do dia e aprová-lo e em outra ocasião discutirem a questão do procedimento
para afastamentos. O Prof. Ronei e a representante técnico administrativa Ana Crivelari
propõem-se a apresentar proposta de procedimento para aprovações de afastamentos e
eventos.Todos concordaram e a solicitação foi aprovada. 6. Criação de grupo de estudos
para o GT Multicampi – o Prof. Arnaldo diz que na semana passada houve o evento
comemorativo aos 5 anos da UFABC e a questão multicampi foi abordada, embora
houvesse poucas pessoas naquele momento. Relata que é importante termos uma posição
sobre o tema, pois hoje há dois campus e daqui há dois ou três anos teremos mais um
campus e depois ninguém sabe o que acontecerá. Diz que o Pró-Reitor de Graduação,
Prof. Derval Rosa, apresentará a esse Conselho o tema. Além disso, convidará o Grupo de
Trabalho Multicampi para apresentar o tema ao Conselho, aos coordenadores e depois
pretende envolver os também colegiados na discussão. Paralelamente, outra discussão a
ser apresentada a esse Conselho será a matriz ANDIFES, que atualmente está em
revisão. O representante do CCNH era o Prof. Roque Caiero. O Prof. Ronei manifesta-se
perplexo com a complexidade do assunto e a forma como está sendo conduzido. Diz que o
administrador Elias Tavares recebeu há cerca de quinze dias um documento que trata da
pactuação do campus Mauá com o MEC. O reitor se reunião com a Diretora do SISU em
novembro de 2010, antes da conclusão do relatório pelo GT Multicampi. Não entende por
que esse relatório não foi divulgado. Diz que a Direção do CCNH tomou conhecimento
desse relatório por acaso, de forma extraoficial e expressa sua preocupação em haver um
GT multicampi e um campus já pactuado. O Prof. Arnaldo confirma que o GT em questão
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estava elaborando o relatório e o pacto já havia sido feito. Confirma que a Direção não
recebeu oficialmente o documento, apenas através do Agente de Planejamento do CCNH,
Elias Tavares. Por esse motivo não enviou o relatório a todos. O Prof. Ronei propõe que
esse Conselho autorize o Prof. Arnaldo a enviar uma manifestação à Reitoria declarando a
indignação do Conselho do CCNH com a questão. Propõe também que os conselheiros
fomentem a discussão entre os demais docentes. O assunto constará da pauta da 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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