
 

 

Universidade Federal do ABC 

CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Ata de Reunião  

 

    

    

    

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

Tel  0 XX  11 – 4996-0150      www.ufabc.edu.br    

        

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO 
CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA NOVE DE AGOSTO.   
 

Aos nove dias do mês de agosto de 2010, na sala 501 do bloco B 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 
Júnior, os membros titulares Profs. André Sarto Polo, Guilherme Cunha Ribeiro, Marcelo 
Oliveira da Costa Pires, Maurício D. Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Roque da 
Costa Caiero, Sandro Silva e Costa e Wagner Alves Carvalho. O Prof. Gustavo Martini 
Dalpian esteve ausente tendo sido representado pelo seu suplente Prof. José Antônio 
Souza. A Profª Tatiana Lima Ferreira esteve ausente tendo sido representada pelo seu 
suplente Prof. Alexandre H. Kihara. A representante discente Michelle do Nascimento 
Sales esteve ausente tendo sido representada pela sua suplente Mayra Trentin Sonoda. 
Justificaram a ausência os Profs.Jorge Tomioka, por motivo de doença em família e Ana 
Maria P. Neto por estar ministrando aula. Estiveram presentes os Profs. Marcelo Augusto 
Christoffolete, Ivanise Gaubeur e Marcella Pecora Milazzotto, além da secretária Ana 
Crivelari e da técnica administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva. 

 
 

Informes da Direção: 
 
1. O Prof. Arnaldo informou que as reuniões do Conselho do CCNH serão gravadas, 

inclusive a presente sessão. 
 

2. O Prof. Arnaldo leu uma CI remetida pela Reitoria na qual responde que não 
atenderá o pedido de afastamento com ônus do Prof. Paulo Tadeu da Silva para 
participação do III Congresso Ibero Americano de Filosofia de La Ciencia y de La 
Tecnologia.  O Prof. Arnaldo ressalta que o orçamento previu gastos deste tipo, porém não 
foi aprovado. Informou ainda que solicitará maiores esclarecimentos ao vice-reitor. Foi 
solicitado que a secretária Ana Crivelari enviasse a CI aos conselheiros. 

 
O Prof. André questionou sobre o procedimento, caso outro docente deseje solicitar 

afastamento com ônus. O Prof. Arnaldo orientou que, de acordo com a resposta da CI, os 
pedidos serão indeferidos, mas considera apropriado encaminhar a solicitação à Direção 
para que seja possível dimensionar a demanda. 

 
3. O Prof. Sandro informou que o grupo de trabalho de atribuição didática está 

redigindo um documento com normas para a atribuição didática e pedido de dispensa que 
será válido nos três Centros. O CECS e o Prof. Carlos Kamienski apresentaram suas 
propostas e, em breve, haverá uma reunião para a elaboração de um documento único. O 
Prof. Sandro informou que os demais docentes podem contribuir enviando sugestões. 
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Ordem do dia:  
 
1. Posse da representante discente da graduação – Relator: Prof. Arnaldo 

 
O Prof. Arnaldo apresenta a ata da apuração das eleições para representante discente. 

Declara empossadas as representantes Michelle do Nascimento Sales como titular e 
Mayra Trentin Sonoda como suplente, primeiras colocadas no pleito. Informa que a portaria  
do CCNH previa apenas uma vaga para representante discente, diferentemente do CECS 
e do CMCC onde havia duas vagas. Questiona se concordam com a posse também da 
segunda colocada, a fim de igualar o número de representantes em relação aos outros 
centros. O Prof. Sandro informou que, de acordo com a LDB, a composição mínima do 
Conselho deve ser 70% de docentes e 30% de não docentes, sendo portanto viável a 
posse de mais um representante discente. O Prof. Arnaldo sugere a discussão deste item 
na próxima reunião. 

 
2. Aprovação das atas da 6ª reunião ordinária de 2010 – Relatora: Ana Crivelari: atas 

aprovadas com pequenas alterações. 
 
3. Apresentação das avaliações de estágio probatório – Relatora: Ana Crivelari 
 
Nesse momento, por estar diretamente envolvido com o assunto, o Prof. Arnaldo deixa 

a presidência da mesa, tendo o Prof. Sandro assumido a função. 
 

Os avaliadores recomendaram a continuação do estágio probatório dos docentes que 
completaram 12 e 24 meses, sendo eles:  

 
Nome Meses 

Iseli Lourenço Nantes 12 
Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda  12 
Francisco Eugênio Mendonça da Silveira  24 
José Carlos Toledo Júnior  24 
Luciana Campos Paulino  24 
Marcela Sorelli Carneiro Ramos  24 
Valery Shchesnovich  24 

 
 
Recomendaram a aprovação do estágio probatório dos docentes que completaram 30 

meses, sendo eles: 
 

Nome Meses 
Adelaide Faljoni Alario  30 
Álvaro Takeo Omori 30 
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Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior 30 
Herculano da Silva Martinho  30 
Marcella Pecora Milazzotto 30 
Márcio Teixeira do Nascimento Varella  30 
Reinaldo Luiz Cavasso Filho  30 
Wagner Alves Carvalho 30 

 
 
 O Prof. Sandro colocou em votação se o os conselheiros gostariam de analisar os 

processos e o item entraria na pauta da próxima reunião ou aceitar a recomendação dos 
avaliadores. Os conselheiros foram favoráveis em aceitar a recomendação dos 
avaliadores. 

 
4. Avaliação de estágio probatório do Prof. Leonardo José Steil. Relatora: Ana 

Crivelari 
 

O Prof. Arnaldo ressume a presidência da mesa. 
 

A secretária Ana Crivelari relatou que o Prof. Leonardo Steil não apresentou o relatório 
de 30 meses para avaliação de estágio probatório, tampouco justificou.  Ressaltou que não 
há obrigatoriedade em apresentar este relatório. O Prof. Arnaldo sugeriu que fosse 
encaminhada uma CI ao docente, solicitando a providência do relatório. Caso este não for 
entregue, caberá ao Conselho avaliar o professor. 

 
5. Aprovação de convênio de cooperação científica e tecnológica entre UFABC e 

Fundação Ortopedia – Relator: Prof. José Antonio  
 
O Prof. José Antonio apresentou as retificações no documento sugeridas pelos Profs. 

Maximiliano e Maurício. O relator avaliou positivamente o mérito do pleito e recomendou o 
encaminhamento às instâncias superiores. A sugestão foi votada e aprovada por 
unanimidade. 

 
Nesse momento o Prof. Sandro se retirou. 
 
6. Solicitação de apoio para o “I Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados” – 

Relator: Prof. Maximiliano Ujevic. 
 

O Prof. Maximiliano apresentou uma nova versão do documento, o qual o Prof. Wendel 
solicita apoio financeiro à UFABC para a realização do simpósio. 

 
 

 O Prof. Maurício observou que não está claro qual valor desejado como 
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contra partida da UFABC. O Prof. Marcelo Pires sugeriu que a solicitação fosse aprovada 
ad referendum e encaminhada às instâncias superiores. O Prof. André concordou com a 
sugestão e acrescentou que no documento que será encaminhado haja uma descrição 
mais detalhada das passagens e diárias que serão utilizadas para a vinda dos 
palestrantes. Foi colocada em votação a sugestão de complementação de informações no 
documento, posterior aprovação ad referendum e apresentação do texto final na próxima 
reunião do conselho. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 

 
7. Representação dos servidores técnicos administrativos no Conselho do CCNH – 

Relator: Prof. Roque Caiero 
 

O Prof. Roque informou que, no momento, não há representante técnico administrativo 
para composição do Conselho. Recomendou a organização de eleições para o 
preenchimento da vaga, sendo para um representante titular e seu respectivo suplente.   A 
sugestão para a eleição de um representante técnico administrativo foi colocada para 
votação e aprovada. A Comissão eleitoral foi formada, composta pelo Prof. Marcelo Pires, 
a secretária Ana Crivelari e a representante discente suplente Mayra Sonoda. 

 
 
Expediente 
 
O Prof. Arnaldo propõe alterar a ordem dos itens, apresentando em primeiro lugar o a 

proposta de afastamento para pós-doutorados. Todos concordaram e a Profª Ivanise inicia 
o relato. 

 
1. Apresentação da proposta de afastamento para pós-doutorados – Relatora: Profª. 

Ivanise Gaubeur 
 

A Profª. Ivanise Gaubeur informou que, devido ao aumento no número de pedidos para 
afastamento para realização de pós-doutorado, a Reitoria solicitou à CPPD a elaboração 
de uma proposta a fim de estabelecer critérios acerca dos afastamentos para pós-
doutorado. A relatora apresentou os pontos principais da proposta como a definição de 
pós-doutorado, o período de serviço público que o docente deve ter, o tempo máximo de 
afastamento que poderá ser concedido e o prazo para encaminhamento da solicitação ao 
Centro e à CPPD. A Profª. Ivanise solicitou aos membros que encaminhassem sugestões 
que possas contribuir para a elaboração do documento. 

 
2. Solicitação de autorização do CCNH para inclusão do nome do CCNH e UFABC no 

projeto e material de divulgação do “I Congresso Internacional Scientiae Studia: 
Ciência Tecnologia e Sociedade” – Relator: Prof. Roque Caiero 

 
O Prof. Roque apresentou o pedido do Prof. Paulo Tadeu para apoio institucional para o 

evento que será realizado no próximo ano. O apoio solicitado não compreende apoio 



 

 

Universidade Federal do ABC 

CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Ata de Reunião  

 

    

    

    

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

Tel  0 XX  11 – 4996-0150      www.ufabc.edu.br    

        

 

financeiro e de pessoal. Salientou que não cabe ao Conselho autorizar o uso do nome do 
CCNH e da UFABC. Sugeriu a modificação do documento e a concessão de apoio 
institucional do Centro. O assunto constará da ordem do dia na próxima reunião. 

 
3. Solicitação de redistribuição do Prof. Pedro Paulo de Araújo Maneschy – resposta à 

CI enviada pela PROGRAD – Relator Prof. Maurício Coutinho 
 
          O Prof. Maurício analisou o pedido do Prof. Pedro Paulo, da UFPA. Relata que o 
docente não tem formação compatível com nenhum curso de graduação ou pós-graduação 
vinculado ao CCNH. Além disso pesquisou as atividades científicas do docente e observou 
baixa produção. O relator apresenta o parecer para negar a solicitação. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. 
 

 
4. Entrega do texto final do Regimento do Conselho do CCNH e breve apresentação – 

grupo de trabalho composto pelos profs. Marcelo Christoffolete, André Polo, Marcelo 
Pires e Roque Caiero, além da secretária Ana Crivelari. 

 
O prof. Marcelo Pires informou que foi elaborado o Regimento do Conselho CCNH. 

Recomendou aos membros a leitura do documento e a indicação de 2 relatores, para que 
houvesse interpretações distintas. O Prof. Maximiliano sugeriu que um dos relatores fosse 
um dos componentes do grupo de trabalho, uma vez que este melhor esclareceria 
possíveis questionamentos. Ao final decidiu-se que os relatores serão os Profs Roque e 
Maurício. Este item será discutido em reunião extraordinária. 
 

Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 17:00 horas. 

 
 
 
 

 


