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Aos vinte e sete 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 ex-2 
traordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof. Ar-3 
naldo Rodrigues dos Santos Jr., os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Gustavo 4 
Martini Dalpian,  Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho Neto, Ma-5 
ximiliano Ujevic Tonino e Roque da Costa Caiero. O Prof. Guilherme  Cunha Ribeiro  justifi-6 
cou a ausência em razão de palestra de um professor convidado do grupo de Evolução e 7 
Diversidade, tendo sido representado pelo seu suplente Prof. Marcelo Augusto Christoffole-8 
te. O representante técnico administrativo Elias Ferreira Tavares justificou a ausência em 9 
razão de reunião na PROPLADI, tendo sido representado pela sua suplente Ana Lúcia Cri-10 
velari. Esteve presente a representante discente Michelle do Nascimento Sales e sua su-11 
plente Mayra Trentin Sonoda. O Prof. Ronei Miotto justificou a ausência em razão de afas-12 
tamento internacional. O Prof. Wagner Alves Carvalho justificou a ausência em razão de 13 
estar afastado para realização de avaliação do INEP. Estiveram ausentes os Profs. Jorge 14 
Tomioka e Tatiana Lima Ferreira. Estiveram presentes o Prof. Caetano Rodrigues Miranda, 15 
as Profªs. Maisa Helena Altarugio, Marcella Pecora Milazzotto e Marcela Sorelli Carneiro 16 
Ramos  e as servidoras da PROEX Lídia Pereira e Juliana Cayres. Informes dos Conse-17 
lheiros: O Prof. Gustavo Martini Dalpian informa sobre a atuação do CATI e futura atuação 18 
do CETIC. Informa que o CETIC será um comitê superior, vinculado à Reitoria. Itens de TI 19 
só poderão ser adquiridos após apreciação desse comitê, inclusão no PDTI, além de se-20 
rem informados à CGU. Anteriormente as solicitações de TI eram enviadas ao NTI e poste-21 
riormente remetidas ao CATI. Com a criação do CETIC, as solicitações serão enviadas 22 
primeiramente a este comitê, incluídas no PDTI e enviadas ao NTI para execução. Informa 23 
que o governo federal está fiscalizando de perto os gastos com TI em razão do aumento 24 
de demandas. Informa que a portaria criando o CETIC está prevista para ser publicada em 25 
agosto e até lá o CATI exercerá estas funções. Informes da Direção:  O Prof. Arnaldo in-26 
forma que a proposta de vagas aprovadas foi apresentada na reunião de comissão de va-27 
gas. Não foram discutidas vagas novas, apenas foram apresentadas as demandas e discu-28 
tidas as vagas de reposição. O reitor propôs três formas de encaminhamento: 1. esperar 29 
que o grupo de trabalho docentes por centro apresente algum resultado que possa nortear 30 
o assunto; 2. apresentação de demanda por parte dos demais Centros; 3. acordo entre os 31 
três Centros. Relata que na próxima quarta-feira o GT se reunirá novamente. Considera 32 
que este Conselho já decidiu aguardar a demanda do GT docentes por centro. Apresenta a 33 
tabela , totalizaram todos os créditos de disciplinas obrigatórias BI, núcleo comum de todos 34 
os cursos e disciplina obrigatórias a cada um dos cursos. Foram somados os créditos e 35 
alimentada a planilha.  Dos créditos obrigatórios  22,23 créditos são do CMCC, 31,17 do 36 
CCNH, 46,60 do CECS. Hoje o CMCC teria 155 , 218 CCNH, 326 CECS.  Talvez nos pró-37 
ximos quinze dias haverá mais informações para nortear o assunto. Ordem do dia: 1. A-38 
provação das atas da 4ª sessão ordinária de 2011, 1ª, 2ª e 3ª sessões extraordinárias de 39 
2011 – atas aprovadas com alterações; 2. Apresentação das avaliações de estágio proba-40 
tório – avaliações aprovadas para continuarem em estágio probatório: 12 meses - profes-41 
sores Andréa Onofre de Araújo, Carlos Alberto da Silva, Fernando Zaniolo Gibran, Maria 42 
Camila Almeida, Natália Pirani Ghilardi Lopes; 24 meses – professores Alexandre Reily 43 
Rocha e Caetano Rodrigues Miranda; avaliações aprovadas em estágio probatório: André 44 
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Eterovic, Maisa Helena Altarugio, Rosana Louro Ferreira Silva e Simone Rodrigues de Frei-45 
tas. A Comissão Avaliadora do prof. Luis Alberto Peluso não apresentou a avaliação. O 46 
assunto deverá constar da pauta de próxima sessão. Expediente: 1.  Avaliações em está-47 
gio probatório dos professores Laura Paulucci Marinho e Pieter   Willelm Westera: 48 
serão apresentadas em próxima sessão. 2. Eventos PROEX X CCNH: o Prof. Plínio Z. Tá-49 
boas não pode comparecer, mas a Profª Maisa Helena Altarugio o representou. Esclareceu 50 
dúvidas quanto aos eventos patrocinados pela PROEX que são coordenados por professo-51 
res do CCNH. Esclareceu que a PROEX sofreu redução drástica em custeio de diárias e 52 
passagens e estão tentando atender todos. Relata que o fornecimento de coffee breaks 53 
não está com templado nos editais. Relata que a PROEX oferecerá apoio administrativo a 54 
todas as ações, desde que previstas no projeto. A Profª Maisa relata que há uma rubrica 55 
para cada custeio e que não é possível gastar os recursos de qualquer forma. Relata que 56 
com relação a diárias e passagens o edital é claro, que estão sujeitas a cortes e que não 57 
há como prever gastos para o ano seguinte. Relata que cabe ao proponente ir à PROEX e 58 
verificar quais são as probabilidades de o evento ser atendido. Relata que coffee break não 59 
está contemplado no edital. Relata que há uma cota cedida a cada setor ao final de cada 60 
ano, mas não há previsão e não há garantias. A servidora Lídia Pereira completa dizendo 61 
que a ata de coffee breaks é de responsabilidade do setor de Comunicação e que no pró-62 
ximo ano a PROEX realizará uma ata em conjunto com a Comunicação. Relata que a 63 
PROEX compromete-se a oferecer apoio a todas as ações de caráter administrativo, desde 64 
que previstas no projeto. A servidora Lídia Pereira informa que a PROEX já possui há ma-65 
teriais provenientes de ata de registro e solicita que os proponentes os contatem. O Prof. 66 
Arnaldo questiona se a PROEX irá custear as diárias da Semana da Biologia. A Profª Mar-67 
cella Milazzotto informa que enviou as solicitações por e-mail à PROEX mas até o momen-68 
to não obteve resposta. A Profª Maisa diz que considera que está havendo problema de 69 
comunicação. A representante técnico administrativa Ana Crivelari diz que considera o a-70 
tendimento oferecido pela PROEX impessoal, pois os professores enviam as mensagens 71 
para o e-mail proex@ufabc.edu.br, mas não sabem a quem se dirigir. A servidora Juliana 72 
Cayres informa os endereços eletrônicos dos servidores da PROEX: Divisão Administrativa 73 
– Eduardo Scorzoni – eduardo.scorzoni@ufabc.edu.br, Divisão de Educação – Lídia Perei-74 
ra – lidia.pereira@ufabc.edu.br, Divisão de Extensão – Juliana Cayres – julia-75 
na.cayres@ufabc.edu.br. O Prof. André Polo questiona sobre o II Workshop C&T – Quími-76 
ca que está organizando. Relata que enviou três orçamentos à PROEX relativos a serviços 77 
gráficos e obteve resposta afirmativa. Relata que consumiu cinco mil folders inicialmente e 78 
após isso solicitou que fossem confeccionados mais. Qual foi sua surpresa ao ter sua soli-79 
citação negada, com a alegação de que teria atingido o limite. Relata que solicitou via e-80 
mail em 19 de maio apoio de secretaria e administrativo e até o momento não obteve qual-81 
quer resposta. Foi-lhe solicitado o envio de relatório mensal, o qual enviou via e-mail e 82 
também não obteve resposta se foi ou não recebido. Diz que, ao assinar o termo não lhe 83 
fora informado que haveria cortes. Considera descaso da PROEX pois não obtém qualquer 84 
resposta da PROEX. Questiona a Profª Maisa se este evento terá apoio de secretaria e 85 
administrativo. A Profª Maisa responde que se há solicitação no projeto a PROEX oferece-86 
rá o apoio. A servidora Lídia Pereira diz que com relação aos cartazes tudo é burocrático, 87 
que tem que seguir a ata de registro de preços e que os orçamentos apresentados eram 88 
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menores do que o preço da ata. Diz que o Eduardo Scorzoni poderia explicar melhor. O 89 
Prof. André Polo diz que não é necessário deixar claro o que será feito, que não vê pro-90 
blema em negar solicitações, mas desde que fique claro. A servidora Lídia Pereira disse 91 
que com relação ao apoio de secretaria, irá verificar o que ocorreu, isto é, por que o e-mail 92 
não chegou aos responsáveis. O Prof. André Polo enviará novamente a solicitação.  O 93 
Prof. Maximiliano diz que ouve queixas da PROEX. Diz que a PROEX diz realizar determi-94 
nadas coisas mas de fato não as realiza. Diz que entende que há falta de planejamento 95 
pois há um evento daqui há quinze dias e a PROEX ainda não sabe o que poderá oferecer. 96 
Diz que os organizadores informaram-se com antecedência sobre o que a PROEX iria ofe-97 
recer e, se a PROEX não pode oferecer mais agora deveriam dar um jeito e buscar solu-98 
ções. Diz que o que não pode é os organizadores ficarem na expectativa, pois isso é uma 99 
catástrofe. Na sua opinião, além de falta de comunicação há falta de planejamento. Solicita 100 
resposta da PROEX sobre o que pode e o que não pode fazer. Diz que, ao contrário do 101 
que a Prof. Maisa disse, acompanhar o projeto na PROEX não é simples, mas sim tarefa 102 
estressante, não é sabido se haverá condições mínimas, considera que deveria ser o con-103 
trário, isto é, a PROEX acompanhar o projeto e não o solicitante. Diz que tem a impressão 104 
que a PROEX adota postura “encima do muro”. Diz que em fevereiro foi apresentado o 105 
projeto da Semana da Biologia e estamos há quinze dias do evento e ainda não há confir-106 
mações. Questiona por que não é informado o valor de cada projeto. A Profª Marcella Mi-107 
lazzotto diz que ainda não tem confirmação se serão pagas diárias para a Semana da Bio-108 
logia, apesar de estarmos há quinze dias do evento. Diz que não há definições sobre o que 109 
tem direito. A Profª Maisa diz que desconhece a participação de cada projeto, que devem 110 
cobrar a PROEX e acompanharem passo a passo. O Prof. Marcelo Christoffolete diz que 111 
não necessita da PROEX para a realização de eventos. Diz que pode solicitar o apoio de 112 
empresas, que é mais fácil do que trabalhar com a PROEX, que a postura da PROEX in-113 
centiva que outras pessoas não mais enviem seus projetos a esta Pró-Reitoria. Não consi-114 
dera isso correto, pois os projetos são institucionais. Diz que existe diferença cultural, que 115 
não é possível acompanhar projetos dessa forma, que toda a PROEX está sendo conduzi-116 
da dessa forma. Diz que quem vai à PROEX diariamente recebe tudo, quem não pode ir 117 
não recebe e que isso coloca a PROEX numa situação delicada. Sugere trabalharem com 118 
valores teto e piso, por exemplo, valores até R$ 5.000 seriam administrados pelos Centros 119 
e a PROEX gerenciaria projetos grandes. Diz que ligar três vezes por dia à PROEX é de-120 
sestimulante e que ele sozinho sabe conduzir de forma mais fácil. Diz que quem realiza o 121 
contato com palestrantes externos é o professor, que por vezes fica em situação constran-122 
gedora por não poder manter a palavra. Isso abala a confiança. A Profª Maisa diz que 123 
quando recomenda que os professores cobrem a PROEX, essa é a forma como ela traba-124 
lha. Diz que ela própria vai à PROEX e acompanha o que acontece. Completa dizendo que 125 
essa não é a única forma de trabalhar. O Prof. Marcelo Pires questiona quantos projetos 126 
foram aprovados e a Profª Maisa responde que foram trinta e três. O Prof. Marcelo Pires 127 
diz que haverá mais quatro cursos de graduação e outros de pós-graduação. Mesmo com 128 
a comunidade desmotivada, esse número vai aumentar. Questiona se a PROEX não notou 129 
que havia uma ata e que essa ata não possibilitou que a totalidade do pedido fosse atendi-130 
da. Questiona se todas as perguntas da CI foram respondidas. A Profª Maisa responde que 131 
não, que diárias e passagens talvez possam ser atendidas. O apoio administrativo será 132 
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executado. A Profª Marcela Ramos, integrante do comitê organizador da Semana da Biolo-133 
gia, diz que é inviável acompanhar o projeto dia a dia na PROEX. Faltam poucos dias e 134 
não se sabe se a PROEX fará o pagamento das diárias e passagens. Diz que faltou trans-135 
parência e organização e que o evento de 2010 teve problemas semelhantes. O Prof. Ar-136 
naldo solicita à Profª Maisa resposta da CI até quarta-feira.  O Prof. André Polo diz que 137 
conversou pessoalmente com a PROEX e, em princípio tudo o que solicitou seria realiza-138 
do, entretanto não há confirmação por escrito.  Enviará o mesmo e-mail enviado anterior-139 
mente à PROEX para que seja respondido o mais rápido possível. Antes de iniciarem os 140 
próximos itens que tratam dos eventos, a secretária Ana Crivelari informa que a Secretaria 141 
do CCNH não tem condições de apoiar os três eventos integralmente pois são no mesmo 142 
período. O evento ASCMS organizado pelo Prof. Caetano Miranda será de 05 a 16 de se-143 
tembro, o II Workshop C&T – Química, organizado pelo Prof. André Polo será de 13 a 16 144 
de setembro e a Escola de Física será na semana seguinte, de 19 a 23 de setembro. Ex-145 
plica que a Secretaria pode  oferecer suporte ou para o ASCMS ou para o II Workshop 146 
C&T – Química, pois não há quantitativo suficiente de servidores. Quanto à Escola de 147 
Fìsica, explica que não é possível atender  integralmente, pois muitas providências tem 148 
que ser tomadas dias antes do início do evento, ocasião em que a Secretaria estará ocu-149 
pada com os outros eventos.  3. II Workshop C&T – Química: o ano da química na UFABC 150 
- o relator Prof. André Polo  apresenta o  relato e diz que, se a PROEX de fato oferecer o 151 
apoio administrativo e de secretaria solicitado não será necessário o auxílio por parte da 152 
Secretaria do CCNH. 4. ASCMS - Advanced School on Computational Materials Science 153 
for Energy and Environmental Applications – O Prof. Maurício Coutinho apresenta o relato 154 
e parecer favorável. O mérito e relevância do evento foi notadamente reconhecido. Foi a-155 
provada a solicitação de diárias. Com relação ao apoio administrativo, não será possível 156 
atender integralmente, pois não há servidores suficientes. Em razão disso, foi aprovada 157 
solicitação de apoio à Reitoria. 5. IV Escola de Física da UFABC – o Prof. Maximiliano a-158 
presenta o relato e parecer favorável. Tendo em vista a impossibilidade de atender inte-159 
gralmente o evento no que tange ao apoio administrativo e de secretaria, será enviada CI 160 
ao solicitante sugerindo postergar a  data do evento. Caso não concorde, o CCNH poderá 161 
apoiar apenas parcialmente,  tendo em vista o acúmulo de eventos para o período. 6. 162 
Transporte de equipamentos para pesquisa – o Prof. Arnaldo apresenta o relato elaborado 163 
pelo Prof. Ronei. O Prof. Arnaldo diz que esse Conselho aprovou a solicitação de afasta-164 
mento, mas pode não aprovar o comodato. O Prof. Roque diz que o parecer parece confu-165 
so, questiona o que este Conselho está decidindo, pois o convênio existe. O Prof. Maurício 166 
diz que temos que julgar o mérito do aditivo. O Prof. André diz que o mérito já foi julgado 167 
por parecerista externo ao Conselho, não foi aprovado e que mesmo assim não foi consi-168 
derado para a decisão final do afastamento para o pós doutoramento. Diz que o projeto 169 
não mudou e que a decisão do conselho pode prejudicar o docente que está realizando o 170 
estágio de pós-doutoramento. O Prof. Roque diz que considera que é necessário pensar 171 
na conveniência da UFABC em ceder o equipamento. O Prof. Marcelo Christoffolete diz 172 
que o assunto envolve pesquisa e para isso existe a Pró-Reitoria de Pesquisa que já deci-173 
diu favoravelmente. O Prof. Marcelo Pires diz que cabe a este Conselho dizer se aprova ou 174 
não o aditivo ao convênio. Encaminha proposta para aprovação do aditivo com ressalva 175 
que a remoção do equipamento já está aprovada pelo Pró-Reitor de Pesquisa. O Prof. Ma-176 
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ximiliano diz que se abstém, que considera que o assunto não deveria estar sendo discuti-177 
do aqui, questiona qual é o procedimento. Achava que iriam discutir a cessão do equipa-178 
mento, nesse caso é favorável. Diz que há e-mail favorável do Pró-Reitor de Pesquisa e 179 
que não sabe o que está sendo discutido. O Prof. Maurício diz que convênios tem que ser 180 
aprovados pelo Conselho do Centro. O Prof. Arnaldo propõe passar o item para a Ordem 181 
do Dia e aprovar o aditivo com ressalvas de transporte. Havendo concordância, o assunto 182 
é aprovado com duas abstenções dos Profs. Maximiliano e Roque. 7. Apresentação sobre 183 
a atuação do CATI e futura atuação do CETIC – o assunto passou para a sessão de Infor-184 
mes  8. Formação do GT Docentes Multicampi – o Prof. Arnaldo diz que será necessário 185 
conseguir voluntários para participarem desse GT. O Prof. Marcelo Pires sugere convidar 186 
os Profs. José Antonio e Ronei e questiona se não é possível aguardar as eleições para as 187 
coordenações e indicar os novos coordenadores eleitos. Sugere também convidar o Prof. 188 
Caetano Miranda, vice-coordenador do BC&T. O assunto voltará à pauta em próxima ses-189 
são. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente da ses-190 
são agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 18:00 horas. Do que, para 191 
constar, eu, Ana Lúcia Crivelari lavrei a presente ata. 192 


