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Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2011, na sala 312-3 do bloco A, do Campus 1 
Santo André, da Universidade Federal do ABC, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão 2 
ordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof. Ronei 3 
Miotto, os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Jorge 4 
Tomioka, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maximiliano Ujevic Tonino, Roque da Costa 5 
Caiero e Tatiana Lima Ferreira. O Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior justificou a 6 
ausência em razão de suas férias. O representante técnico administrativo Elias Tavares 7 
justificou a ausência em razão de afastamento por licença médica, tendo sido representado 8 
pela sua suplente Ana Lúcia Crivelari. O Prof. Gustavo Martini Dalpian justificou a ausência 9 
em razão de compromissos prévios agendados na Vice-Reitoria. Seu suplente, Prof. José 10 
Antônio Souza também justificou a ausência em razão de estar ministrando aula. O Prof. 11 
Maurício D. Coutinho Neto esteve ausente, tendo sido representado pela sua suplente 12 
Prof.ª Ivanise Gauber. A representante discente Michelle do Nascimento Sales esteve 13 
ausente. O Prof. Wagner Alves Carvalho justificou sua ausência em razão de estar 14 
ministrando aula, tendo sido  representado pela sua suplente, Prof.ª Marcella Pecora 15 
Milazzotto. Esteve presente o Prof. Valter Alnis Bezerra. Esteve presente o secretário 16 
Renato da Silva Correa. Informes da Direção:  O Prof. Ronei informa da adequação, nesta 17 
sessão, à decisão do conselho, tomada em sessão extraordinária, referente à secretaria da 18 
reunião não ser efetuada por conselheiro. Assim sendo, a secretária executiva Ana 19 
Crivelari, em razão de estar atuando como conselheira nesta sessão, é substituída na 20 
secretaria da mesa pelo secretário executivo Renato da Silva Correa. 2. Informa que 21 
recebera CI da PROEX na qual a Pró-Reitora em substituição, Profª Maisa Helena 22 
Altarugio, responde dúvidas levantadas por professores do CCNH a respeito do apoio a 23 
eventos. Diz que a CI estará disponível no site do CCNH. 3. Sobre o pedido de 24 
redistribuição da Profª Letície Mendonça Ferreira da Universidade de Pelotas, informa que 25 
a Secretaria Geral entende que deve ser feito na modalidade redistribuição ao invés de 26 
remoção, modalidade aprovada por esse Conselho. 3. Sobre o evento do ano internacional 27 
da Química, passa a palavra ao Prof. André Polo. O Prof. André lembra terem tido na 28 
última sessão resposta da Pró-Reitora em exercício, professora Maísa Altarugio, sobre o 29 
apoio administrativo e de secretariado a eventos, sendo que a resposta também foi 30 
concedida por escrito. Em vista disso, sugere que professores do CCNH que organizam 31 
eventos de extensão solicitem apoio administrativo e de secretariado à PROEX. O Prof. 32 
Ronei reforça a sugestão e sugere adotarmos este procedimento e divulgar no site para 33 
que todos docentes ajam desta forma. 4. Informa que o reitor da UFABC, Prof. Hélio 34 
Waldman, comparecerá em sessão extraordinária desse Conselho do próximo dia oito de 35 
agosto, com o intuito de prestar esclarecimentos a pedido dos conselheiros. Solicita que 36 
não marquem compromissos no dia, compareçam e consultem os colegas acerca do que 37 
deve ser questionado ao reitor. Informa que pretende questionar sobre duas portarias, 38 
sendo uma a respeito de os pós doutorandos ministrarem aula e seu supervisor receber 39 
dois créditos, e a outra é sobre a possibilidade de alunos de mestrado e doutorado também 40 
ministrarem aula e serem remunerados como professores substitutos. Sobre estas 41 
portarias, demonstra estar em desacordo e comunica que o procedimento, no segundo 42 
caso, já fora aprovado na CG (Comissão de Graduação). 5. Informa que a avaliação de 43 
estágio probatório do professor Luís Alberto Peluso não foi finalizada, pois a Profª Adelaide 44 
está afastada por motivo de doença. 6. Relata que receberam duas solicitações de 45 
pagamentos de diárias para eventos nacionais de docentes do centro. Contextualiza a 46 
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situação explicando que há verba de R$ 8.500,00 para diárias nacionais para servidores e 47 
convidados e outra do mesmo valor para colaboradores eventuais. Enfatiza que, no 48 
momento, não há política para estas concessões de diárias. Demonstra intenção de na 49 
próxima sessão ordinária apresentar minuta de política para ser discutida no Conselho, ao 50 
invés de apenas a Direção aprovar ou não os pedidos. Solicita ao Conselho trazer o item 51 
para a pauta, no intuito de discutirem e tomarem uma posição em relação a estas 52 
solicitações. Lembra que é possível que haja extinção das verbas e não haver recursos 53 
para eventos. A secretária Ana completa dizendo que no evento da Semana da Biologia 54 
esta verba teve de ser utilizada devido ao fato da PROEX não ter se posicionado a tempo 55 
se arcaria com os custos ou não. O Prof. Ronei questiona se pode trazer este item à ordem 56 
do dia. Os conselheiros são a favor, com apenas uma abstenção. Informes dos 57 
conselheiros:  sem informes. Ordem do dia: 1. Concessões de diárias: O Prof. Ronei 58 
afirma que a Direção do CCNH se compromete a trazer uma minuta para a próxima 59 
reunião sobre o procedimento de concessões de diárias. Relata que o valor solicitado gira 60 
em torno de R$900,00, sendo que na possibilidade de aprovação restaria cerca de R$ 61 
6.600,00 para aplicações até o final de 2011. Enfatiza a necessidade de um procedimento 62 
adequado. A Profª Ivanise lembra que se a pessoa for vinculada a um programa de pós-63 
graduação deve, primeiramente, solicitar os pedidos a àquela Pró-Reitoria. A Profa. 64 
Marcella lembra o fato dos docentes não terem conhecimento de que a verba está 65 
disponível. O Prof. Ronei esclarece dizendo que no início do ano, geralmente, a verba não 66 
está disponível, além do fato de existir uma orientação formal, por meio de CI da Vice-67 
Reitoria, para não solicitar diárias. Explica que o fato deveu-se as diárias estarem 68 
congeladas, contudo, lembra ter havido em maio a liberação destas. Neste momento 69 
chega o professor Valter Bezerra. A representante Ana Crivelari informa ter recebido 70 
informações de que o CMA - Comitê de Mobilidade Acadêmica, não voltará a funcionar e 71 
as decisões das concessões de diárias, no momento, cabem às Direções dos Centros. O 72 
Prof. Ronei explica que este comitê tinha como incumbência a análise individual dos 73 
pedidos de diárias, mas, no momento, é a Direção de Centro quem decide. A 74 
representante Ana Crivelari relata haver duas solicitações de diárias no momento, sendo 75 
uma para 25 de agosto, para a qual seria necessária decisão rápida devido ao prazo, e a 76 
outra é para outubro, podendo, em sua opinião, aguardar o estabelecimento de critérios 77 
para tais concessões. O Prof. Ronei afirma que só poderão ser concedidas diárias, pois 78 
passagens aéreas não são previstas no orçamento do CCNH. A representante Ana 79 
Crivelari informa que foi paga passagem aérea pela Universidade recentemente, para a 80 
qual foi concedida verba da universidade. O Prof. André Polo questiona se nos casos em 81 
questão, o solicitante enviou pedido à FAPESP. O Prof. Ronei diz que para o caso do 82 
Congresso do Rio, é possível solicitar verba à FAPESP. Relata que, nos casos de eventos 83 
e solicitações de diárias dos docentes do CCNH, não há critério, portanto, podem negar ou 84 
aprovar os pedidos, mas outras discussões não podem ser utilizadas no julgamento. O 85 
professor Marcelo Pires chega à sessão. O Prof. André Polo questiona o fato de apenas 86 
chegarem estes dois pedidos, tendo em vista o número de docentes do Centro e de suas 87 
necessidades. A representante Ana Crivelari explica que anteriormente era o CMA – 88 
Comitê de Mobilidade Acadêmica que julgada tais solicitações. Explica que o CMA foi 89 
tacitamente extinto e essa incumbência ficou a cargo do Diretor. O Prof. Ronei lembra que 90 
a última orientação escrita da Reitoria orienta negar tais pedidos. Completa dizendo que 91 
antes existia este comitê para analisar os pedidos de diárias, mas hoje não se remetem 92 



 

 

Universidade Federal do ABC 

CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Conselho de Centro 

Ata de Reunião Ordinária nº 06/2011  

 

Universidade Federal do ABC, R. Santa Adélia, 166, Bangu – Santo André – SP – 09210-170 

  Tel. 0 XX 11 – 4996-7960      www.ufabc.edu.br 3 

    

mais documentos para este comitê. O Prof. Marcelo Pires diz que, se oficialmente o comitê 93 
não foi extinto, deve-se encaminhar os pedidos a este. O Prof. Ronei questiona os 94 
conselheiros se devem encaminhar as solicitações ao CMA, enfatizando não existir 95 
restrição do Centro. A representante Ana Crivelari argumenta que será em vão encaminhar 96 
para o CMA, pois irão receber resposta de que é o Centro quem deve decidir. A Profª 97 
Ivanise demonstra preocupação, pois, se é possível solicitar diárias, a seu ver, é 98 
necessário divulgar esta possibilidade a todos. O Prof. Ronei lembra o fato de não existir 99 
documento oficial indicando se o Centro pode decidir pela aprovação ou não de diárias, 100 
assim, sugere remeter os pedidos ao CMA. O Prof. Roque encaminha o pleito da seguinte 101 
forma: remeter as solicitações de diárias ao CMA, lembrando-os que a CI da Vice-Reitoria, 102 
que a princípio é o que está valendo, indica que, em tese, não é possível conceder diárias. 103 
além de indicar que não há objeções do ConsCCNH às solicitações. Em votação, todos 104 
foram a favor com exceção de uma abstenção. 2. Aprovação das atas da 5ª sessão 105 
ordinária, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª sessões extraordinárias de 2011:  Nesse momento chega o Prof. 106 
Jorge Tomioka. Atas aprovadas com alterações.  3. Apresentação das avaliações de 107 
estágio probatório (12 meses) dos professores Laura Paulucci Marinho e Pieter Willelm 108 
Westera: aprovadas para continuarem em estágio probatório. Expediente:  1. Avaliação em 109 
estágio probatório (24 meses) da professora Iseli Lourenço Nantes (professora titular): 110 
aprovada indicação de comissão formada pelos professores Valdecir Marvulle, Antonio 111 
Candido Faleiros e Pedro Carajilescov, sendo o primeiro o presidente. 2. Eleições das 112 
coordenações de curso pós Bacharelados Interdisciplinares: O Prof. Ronei relata não 113 
existir procedimento claro de como devem ser as eleições de coordenadores de curso. 114 
Informa que os processos foram encaminhados pelos coordenadores dos cursos e os 115 
diretores acharam por bem trazer ao conselho a situação para homologação. Informa e 116 
indica o fato de não haver o número de eleitos para as vagas. O Prof. Pires relata que a 117 
resolução 47 indica que a composição mínima das coordenações deve ser completa, e 118 
acha que o ocorrido vai ao contrário do estabelecido pela portaria. O Prof. Ronei diz que a 119 
direção não pode indicar ninguém a se candidatar. Explica que os coordenadores abriram 120 
os processos e, em acordo entre eles, nomearam uma comissão eleitoral única para todos 121 
os cursos. Após isso, encaminharam o processo ao diretor para ciência e providências. O 122 
Prof. Pires esclarece que a resolução nº 47 prevê o procedimento do próprio coordenador 123 
lançar o edital, propor uma comissão eleitoral e levar o processo até o diretor. Comenta 124 
outra questão dizendo que, segundo esta resolução e para preencher as vagas faltantes, 125 
dever-se-ão abrir novos processos eleitorais. Seja como for, acredita que os processos 126 
eleitorais em questão estão contrários à Resolução nº 47. O Prof. Ronei demonstra ter a 127 
impressão que a comissão eleitoral fechou o processo e os coordenadores também, não 128 
podendo o Conselho não aceitar o resultado de uma comissão legítima. O Prof. Pires 129 
alerta novamente que não esta sendo cumprida a Resolução nº 47 pela comissão, além de 130 
ter sido um processo eleitoral sem eleição. O Prof. Ronei explica que a comissão eleitoral 131 
decidiu dessa forma devido ao número de candidatos ser menor que o número de vagas. 132 
O Prof. Pires lembra que as comissões do BC&T e BC&H não adotaram este 133 
procedimento. O Prof. Ronei concorda que o ponto de não haver normativa, levantado pelo 134 
professor Pires, é relevante. O Prof. Pires informa que o coordenador do BC&H solicitou 135 
nova comissão para abrir nova eleição, com o intuito de completar a coordenação deste 136 
curso. O Prof. Ronei informa os eleitos, segundo a comissão eleitoral, para coordenadores 137 
e coordenação dos cursos do CCNH, a saber: Bacharelado em Ciências Biológicas: 138 
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Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Charles Morphy Dias dos Santos e Carlos 139 
Alberto da Silva. Representante Docente: Chapa 1 - Marcella Pecora Milazzotto e 140 
Fernando Zaniolo Gibran, Chapa 2 - Hana Paula Masuda e Ricardo Augusto Lombello, 141 
Chapa 3 - Marcela Sorelli Carneiro Ramos e André Eterovic, Chapa 4 - Maria Camila 142 
Almeida e Natália Pirani Ghilardi Lopes. Representante Técnico-Administrativo: Chapa 1 - 143 
Renato da Silva Correa e Maria Isabel M. V. Delcolli. Representante Discente: não houve 144 
inscrição; Bacharelado em Filosofia: Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Daniel 145 
Pansarelli e Paulo Tadeu da Silva. Representante Docente: Chapa 1 - Patrícia Del Nero 146 
Velasco e Renato Rodrigues Kinouchi, Chapa 2 - Valter Alnis Bezerra e Juliana Bueno, 147 
Chapa 3 - Anastasia Guidi Itokazu e Roque da Costa Caiero. Representante Técnico-148 
Administrativo: não houve inscrição. Representante Discente: não houve inscrição; 149 
Bacharelado em Física: Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Eduardo Peres 150 
Novais de Sá e Marcelo Augusto Leigui de Oliveira. Representante Docente: Chapa 1 - 151 
Luciano Soares da Cruz e Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Chapa 2 - Marcus Vinicius 152 
Segantini Bonança e Fábio Furlan Ferreira, Chapa 3 - Flávio Leandro de Souza e Denise 153 
Criado Pereira de Souza, Chapa 4 - Alex Gomes Dias e Roberto Menezes Serra. 154 
Representante Técnico-Administrativo: não houve inscrição. Representante Discente: não 155 
houve inscrição; Bacharelado em Química: Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - 156 
Vani Xavier de Oliveira Junior e Hugo Barbosa Suffredini. Representante Docente: Chapa 157 
1 - Ivanise Gaubeur e Patrícia Dantoni, Chapa 2 - Paula Homem de Mello e Pablo 158 
Alejandro Fiorito, Chapa 3 - Giselle Cerchiaro e André Sarto Polo. Representante Técnico-159 
Administrativo: Chapa 1 - Allan Moreira Xavier e Luciana Martiliano Milena. Representante 160 
Discente: Chapa 1 - Marcelo Der Torossian Torres e Aleksander Hideki Maruta; 161 
Licenciatura em Ciências Biológicas: Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Rosana 162 
Louro Ferreira Silva e Mirian Pacheco Silva. Representante Docente: Chapa 1 - Daniela 163 
Lopes Scarpa e Simone Rodrigues de Freitas, Chapa 2 - Natália Pirani Ghilardi Lopes e 164 
Andrea Onofre de Araújo, Chapa 3 - Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda e Hana 165 
Paula Masuda, Chapa 4 - Graciela de Souza Oliver e Márcia Aparecida Sperança. 166 
Representante Técnico-Administrativo: Chapa 1 - Maria Isabel M. V. Delcolli e Renato da 167 
Silva Correa. Representante Discente: não houve inscrição; Licenciatura em Filosofia: 168 
Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Patrícia Del Nero Velasco e Roque da Costa 169 
Caiero. Representante Docente: Chapa 1 - Paulo Tadeu da Silva e Renato Rodrigues 170 
Kinouchi, Chapa 2 - Juliana Bueno e Valter Alnis Bezerra. Representante Técnico-171 
Administrativo: não houve inscrição. Representante Discente: não houve inscrição; 172 
Licenciatura em Física: Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Marcelo Zanotello e 173 
Maria Beatriz Fagundes. Representante Docente: Chapa 1 - Lúcio Campos Costa e Felipe 174 
Chen Abrego. Chapa 2 - Maria Inês Ribas Rodrigues e Alex Gomes Dias. Chapa 3 - Maria 175 
Candida Varone de Morais Capecchi e Pedro Galli Mercadante. Representante Técnico-176 
Administrativo: não houve inscrição. Representante Discente: não houve inscrição; 177 
Licenciatura em Química: Coordenador e Vice-Coordenador: Chapa 1 - Anderson Orzari 178 
Ribeiro e Paulo de Avila Junior. Representante Docente: Chapa 1 - Marco Antonio Bueno 179 
Filho e Maisa Helena Altarugio. Representante Técnico-Administrativo: Chapa 1 - Luciana 180 
Martiliano Milena e Allan Moreira Xavier. Representante Discente: não houve inscrição. O 181 
Prof. Ronei explica que a intenção é remeter à Reitoria os resultados. Abre a palavra aos 182 
conselheiros. O Prof. Ronei explica como é composta a coordenação de curso, sendo 183 
coordenador e vice-coordenador, quatro representantes docentes, um representante 184 
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técnico-administrativo e um representante discente. O Prof. Maximiliano acredita que não 185 
compete ao Conselho julgar, mas sim alertar que as coordenações não estão completas, o 186 
que sugere a necessidade de serem abertas novas eleições pelo coordenador do curso. O 187 
Prof. Ronei sugere uma moção do Conselho de centro indicando que observaram estes 188 
dois fatos. O Prof. Roque explica que, a rigor, não podem fazer esta moção, mas podem 189 
sim fazer uma declaração ou resolução, pois só se o regimento autorizasse. O Prof. Ronei 190 
indica que, qualquer que seja o nome do documento, enviem-no indicando primeiro o fato 191 
da votação não ter ocorrido e, segundo, o das coordenações não terem o número mínimo. 192 
O Prof. André sugere que, já que a documentação está sendo remetida ao ConsCCNH 193 
para a ciência, conste ciente com observações. Entretanto, o Prof. Ronei indica que como 194 
observação há um peso, mas como documento expedido pelo Conselho há um peso 195 
maior, sendo politicamente mais forte. O Prof. Valter apóia a proposta do Conselho se 196 
manifestar. O Prof. Pires lembra que as coordenações atuais não interferirão na decisão da 197 
comissão eleitoral. O Prof. Ronei argumenta que ao escrever o documento, não podem 198 
alegar que a interpretação da Comissão Eleitoral está errada. O Prof. Valter entende que 199 
além do conflito com a resolução, há vicio nos editais que deixam isso como caso omisso. 200 
Sugere atentar para que nas futuras eleições esteja previsto o que fazer no caso de 201 
ausência de inscrições suficientes. O Prof. Ronei explica que no direito só é possível fazer 202 
o que está previsto, não sendo possível avaliar se o ocorrido está correto ou não. O Prof. 203 
Pires diz que nesse caso de caso omisso acha que devem encaminhar o processo ao 204 
procurador da UFABC para uma avaliação do problema. O Prof. Ronei discorda, alegando 205 
que qualquer caso enviado ao procurador leva em torno de três meses. Demonstra 206 
acreditar que podem encaminhar a documentação à Reitoria, com as ressalvas. 207 
Argumenta existir, tecnicamente, várias coordenações pro tempores não completas, e 208 
problemas mais graves pelo fato de não haver coordenações eleitas, assim, o 209 
encaminhamento resolverá muitos problemas. Propõe remeter ao reitor a documentação 210 
do processo eleitoral juntamente com um documento do Conselho, indicando que, 211 
primeiro, as coordenações de todos os cursos do CCNH não estão completas por não 212 
terem o número previsto de representantes previstos na resolução 47, alertando que o fato 213 
pode trazer problemas futuros às gestões dos cursos, e, segundo, não foi cumprido o 214 
calendário proposto no processo, pois dois dos itens previstos no calendário não 215 
ocorreram, sendo as eleições e a publicação do resultado. Assim sendo, foi aprovado o 216 
encaminhamento à Reitoria de documento contendo as observações apontadas. 3. 217 
Alocação didática: O Prof. Ronei informa que a direção está trabalhando para limitar o 218 
número de 20 créditos por docente por ano, inclusive considerando os créditos de aulas de 219 
pós-graduação e extensão não remunerada. Explica tratar-se de decisão da Direção, com 220 
apoio dos coordenadores de curso, a qual precisa do apoio do ConsCCNH. O Prof. Ronei 221 
sugere somar todos os créditos do CCNH e dividir pelo número de docentes para obter o 222 
número mínimo de créditos. Destaca a possibilidade de ocorrer emergências e algum 223 
docente ultrapassar o teto de créditos, contudo, pretendem estudar uma compensação. A 224 
Profa. Marcella questiona, em relação à dispensa de carga didática, se continuarão com o 225 
procedimento. O Prof. Ronei responde que não haverá mais dispensa, mas sim, 226 
concentração de carga didática, sendo a dispensa apenas para cargos administrativos e 227 
docentes afastados. Argumenta que haverá, portanto, possibilidade de mudança na 228 
concentração de carga didática, pois terão um planejamento anterior. Informa que assim 229 
que terminarem a atribuição do terceiro quadrimestre de 2011 começarão o processo de 230 
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atribuição de carga didática para o ano de 2012. A Profa. Tatiana retirou-se. O Prof. 231 
Guilherme questiona sobre a demanda reprimida. O Prof. Pires diz existir pressão da Pro-232 
Reitoria de Graduação para ofertar estas disciplinas e do Centro para não ofertar. O Prof. 233 
Ronei explica como as vagas são concedidas aos alunos, os quais se matriculam em 234 
várias disciplinas porque sabem que não conseguem entrar em todas as disciplinas 235 
solicitadas. Argumenta que com um planejamento anual há como diminuí-la. O Prof. Ronei 236 
encaminha proposta de limite máximo de 20 créditos ao ano por docente e o mínimo o 237 
número de créditos devidos ao CCNH divididos pelo número de docentes, sendo que a 238 
partir do ano que vem terão uma redução das distorções que sempre haverá. A proposta 239 
foi aprovada por unanimidade. Com relação às atribuições, o Prof. Ronei declara ter 240 
enviado em média seis créditos para todo docente. O Prof. Tomioka retira-se. O Prof. 241 
Ronei explica que quem folgou em quadrimestre passado ganhou mais créditos, quem 242 
estava dispensado também será contemplado, respeitando o limite de 20 créditos, e alguns 243 
docentes que já ultrapassaram este limite receberão um número menor. Mostra a distorção 244 
da grade da Química devido às entradas dos alunos e ao que foi enviado pela 245 
coordenação da Química. Disse ter avisado os coordenadores da Química, os quais não 246 
acataram a sugestão. Conta que os alunos recorreram, pois exigiram ter a disciplina do 247 
quadrimestre ideal. Segue relatando a situação, na qual a Direção e professores da 248 
Química chegaram a acordo assumindo compensação do erro com carga didática maior. 249 
Informa que o professor Alexsandre não tem atendido suas solicitações por email. Solicita 250 
ao Conselho que os novos coordenadores possam ser consultados para fazerem 251 
pequenas correções, como poderem mandar as alocações didáticas aos novos 252 
coordenadores para ajudarem neste processo. Solicita, assim, fazer esta transição. O Prof. 253 
Ronei explica que, se um aluno necessita de créditos para se formar, somes obrigados a 254 
oferecer a disciplina, e se existe uma matriz sugerida, com quadrimestre ideal, são, 255 
também, obrigados a oferecer as disciplinas indicadas. O Prof. Ronei informa o problema 256 
ocorrido do coordenador da Química sobre sua solicitação de dispensa da coordenação. 257 
Relata que, de acordo com o coordenador pro tempore, a Direção interviera no curso e por 258 
isso ele entregou o cargo. Solicita ao Conselho que, se considerarem que foi uma atitude 259 
equivocada da Direção, possam avaliar. Explica que a atitude foi tomada diante do 260 
coordenador estar no exterior e não haver vice. Informa que o Prof. Alexsandre solicitou 261 
dispensa da função por e-mail. A Profa. Marcella observa que é preciso verificar se os 262 
alunos necessitam realmente dos créditos para se formar. O Prof. Ronei concorda, mas 263 
argumenta terem tido a intenção de evitar um problema maior e não afastar alunos do 264 
curso, assim, optaram por tomar a decisão de oferecer as disciplinas solicitadas. Mostra 265 
planilha em desenvolvimento para a alocação didática e elucida a metodologia empregada. 266 
Comenta a portaria nº 100, a qual indica que a atribuição didática deve ser aprovada pelo 267 
Conselho de centro, mas diz que ainda não tem condições de enviar a todos. Mostra as 268 
diretrizes gerais, mas que não serão ainda, pela falta de tempo, votadas. Relata que, em 269 
média, os docentes ficaram com seis créditos para cada um. O Prof. Pires questiona se na 270 
análise foram levadas em consideração as vagas abertas em Mauá. O Prof. Ronei afirma 271 
que o campus Mauá nunca entrou em nenhuma conta. A Profa. Ivanise deixa a reunião. O 272 
Prof. Ronei afirma que, segundo ata do Consuni, o campus Mauá não existe e não existirá 273 
em um horizonte próximo, sendo que nunca passou por nenhum conselho superior, CG 274 
nem GT-docentes, nem mesmo o aumento de vagas em São Bernardo. No planejamento 275 
anual, questiona o Conselho se o Campus Mauá deve entrar na atribuição de vaga anual 276 
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referente a 2012. O Prof. Pires sugere remeter o questionamento à Reitoria, encaminhando 277 
a página do Diário Oficial da União na qual consta a publicação das vagas para este 278 
campus. O Prof. Ronei suspendeu a sessão por doze minutos. O professor Ronei reabre a 279 
sessão registrando o aumento de 200 vagas para o campus SBC e criação de 400 vagas 280 
para o campus Mauá, constante no DOU nº 141, de segunda-feira 25 de julho de 2011, 281 
seção 1 página 13, através de portaria do ministro Fernando Haddad. Sugere que, em 282 
relação a este ponto, haja uma discussão futura. Em relação ao ponto de terem adotado 283 
para a alocação didática o número máximo de 20 créditos e um mínimo, enfatiza que este 284 
planejamento não inclui o aumento do número de vagas de SBC e criação de vagas para o 285 
campus Mauá, já que estas questões não foram discutidas nos conselhos superiores da 286 
UFABC. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente da 287 
sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 17 horas e 52 minutos. Do 288 
que para constar, eu, Renato da Silva Correa, secretário executivo do CCNH, lavrei a 289 
presente ata. 290 


