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Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2011, na sala 312-3 do bloco A, do Campus
Santo André, da Universidade Federal do ABC, às 15 horas e 46 minutos, reuniu-se em
sessão ordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof.
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os membros titulares Profs. Adriano Reinaldo Viçoto
Benvenho, Giselle Cerchiaro, Janaína de Souza Garcia, Marcela Sorelli Carneiro Ramos,
Marcella Pecora Milazzotto, Renato Rodrigues Kinouchi e Ronei Miotto, além da
representante técnico administrativo Ana Carolina Tonelotti Assis. Estiveram presentes os
Profs. Marcelo Christoffoleti, Danilo da Cruz Centeno, Otto Muller Patrão de Oliveira,
Álvaro Takeo Omori e Fernando da Costa Mattos, além da servidora Luci Dominguez
Rodriguez. O membro titular Prof. Hugo Barbosa Suffredini justificou ausência por motivos
particulares. O Prof. André Sarto Polo esteve ausente por estar afastado em licença
paternidade. O Prof. Lúcio Campos Costa, bem como seu suplente, Prof. Célio Adrega de
Moura Júnior, justificaram as ausências por motivo de férias. Esteve ausente o Prof.
Roberto Menezes Serra. Esteve ausente o representante discente de pós-graduação Victor
R. de C. M. Roque, bem como seu suplente, Tárcio de A. Vieira. Estiveram presentes os
secretários Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva Correa. Posse dos novos
Conselheiros: O Prof. Arnaldo inicia a sessão saudando os novos conselheiros. Informa
que a gestão anterior aprovou o regimento do Conselho, o qual entrará em vigor a partir de
sua aprovação pelo CONSUNI e que o documento será enviado aos novos conselheiros.
Solicita que todos o leiam e sigam suas diretrizes. Explica que devem utilizar o microfone
em suas falas, pois todas as sessões são gravadas e suas atas são públicas. Neste
momento o presidente da sessão, Prof. Arnaldo, declara os novos conselheiros
empossados. Informes da Direção: O Prof. Arnaldo informa acerca da situação atual dos
concursos em aberto para os quais existem setenta e quatro inscrições. Informa ter
consultado os coordenadores de cursos sobre a possibilidade de prorrogação das
inscrições, mas atenta que com tal opção o docente contratado só estaria à disposição no
segundo quadrimestre de 2012. Comenta sobre a Comissão de Vagas da UFABC e seu
papel. Ordem do dia: 1. Avaliação em estágio probatório do Prof. Luis Alberto Peluso: O
Prof. Arnaldo explica a sistemática da sessão. Relata que o Prof. Peluso, por ser titular,
teve seus dados avaliados por uma comissão de professores titulares. Lê a recomendação
final da comissão que recomenda a continuação em estágio probatório. Em votação, o
relatório, favorável a continuidade do Prof. Peluso em estágio probatório, é aprovado por
unanimidade. Expediente: 1. Representação docente nos conselhos do CMCC e CECS: A
discussão do item de pauta é adiada para que se trate primeiramente do item dois do
expediente. 2. Avaliações em estágio probatório: O Prof. Ronei explica que a avaliação de
estágio probatório dos professores adjuntos é feita pelo ConsCCNH. O Prof. Arnaldo
explica como eram feitas as avaliações com a formação anterior do ConsCCNH. Explica
que a Direção propõe um mecanismo mais rápido, criando uma comissão montada com
subcomissões, uma de cada área sob direção de um membro do Conselho. O Prof. Ronei
encaminha o item 2 do expediente para a ordem do dia. O encaminhamento é aprovado
por unanimidade. Estando na ordem do dia, o Prof. Ronei explica o funcionamento desta
comissão assessora do ConsCCNH responsável pela avaliação de estágio probatório de
12, 24 e 30 meses dos professores adjuntos do CCNH. A comissão seria composta por
quatro membros do ConsCCNH, um de cada área, e outros oito membros, sendo dois de
cada área. Explica que as subcomissões permanentes serão presididas pelo membro do
Conselho. Enfatiza ser o papel da comissão receber o processo, elaborar a avaliação do
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estagio probatório com um parecer conclusivo. Salienta que a comissão será permanente
para fazer o trabalho de forma ágil. Afirma que a redação da proposta está em
concordância com a Resolução 22 do CONSUNI e com a Lei 8.112/90. Lê a proposta de
instituição de Comissão Assessora para proceder à análise do estágio probatório dos
docentes lotados no CCNH, comentando cada um dos pontos no sentido de esclarecer a
proposta aos conselheiros. O Prof. Ronei esclarece que só docentes estáveis poderão
participar da comissão. Foram definidos os seguintes nomes para a subcomissão da
Filosofia: Professores Renato Rodrigues Kinouchi, Roque da Costa Caiero e Valter Alnis
Bezerra, sendo o primeiro o membro do ConsCCH e, portanto, o presidente desta. Para as
demais áreas os membros do ConsCCNH e presidentes de subcomissões definidos foram:
Física - Prof. Lúcio Campos Costa; Biologia - Prof. Marcelo Augusto Christoffolete; Química
- Prof. Álvaro Takeo Omori. O Prof. Ronei sugere, após definição dos presidentes, estes se
incumbirem de indicar os outros dois nomes. O Prof. Marcelo Christoffolete chama atenção
pelo fato de não terem estabelecido o mandato da comissão. O Prof. Ronei diz que ideia
original é vincular ao período de posse dos conselheiros, ou seja, dois anos. O Prof.
Marcelo Christoffolete aceita ser o presidente da comissão, ao menos no primeiro ano. O
Prof. Arnaldo encaminha para votação a proposta da criação da comissão, o texto para
portaria e os nomes dos presidentes da comissão anteriormente citados, bem como o do
presidente da comissão sendo o professor Marcelo Augusto Christoffolete, lembrando que
os presidentes devem indicar os dois nomes de professores os quais comporão as
subcomissões. Em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. 1. Representação
docente no CMCC e CECS: O item 1 volta ao expediente. O Prof. Arnaldo explica que
existiam representantes dos outros centros no ConsCCNH, bem como representantes do
CCNH nos outros Conselhos de Centros, mas no momento não existe nenhuma destas
representações por falta de candidatos. Informa ter questionado a Reitoria sobre a situação
e que aguarda comunicação oficial nesse sentido. 3. Nota da Procuradoria Jurídica: O Prof.
Arnaldo explica que o regimento do ConsCCNH previa, originalmente, outros dois
regimentos, o da Direção e o do próprio Centro, porém, por terem surgido dúvidas quanto a
isso na revisão do regimento, encaminharam solicitação de esclarecimento para a
Procuradoria Jurídica da UFABC, a qual concluiu pela impossibilidade de criação destes
regimentos, sendo que todas as normatizações seguirão o estatuto e o regimento da
UFABC. Dessa forma, conclui que somente o Conselho de Centro pode ter seu regimento,
o qual só precisa ser aprovado pelo CONSUNI para entrar em vigor. 4. Contratação de
professores por tempo determinado: O Prof. Arnaldo relata ter surgido na Comissão de
Vagas discussão acerca da possibilidade de contratação de vagas temporárias para
reposição de docentes em cargos de administração, como Reitor e Pró-Reitores, mas não
Diretores de Centro. Explica que, nesta perspectiva, o CCNH teria direito a duas vagas
temporárias. Comenta ter o assunto voltado à discussão em função das dificuldades da
alocação didática, como forma de minimizar o impacto da falta de docentes. Apresenta e
explica o que são os professores substitutos e temporários. Abre a discussão questionando
os Conselheiros se estes desejam este tipo de docente no CCNH e, em caso afirmativo,
como proceder. O Prof. Ronei relata ter vindo de outra universidade federal, a UnB, e que
devido a esta experiência considera a presença de professores temporários nas
universidades como ruim, pois, ao se aceitar este tipo de contratação as universidades
deixam de receber vagas permanentes. Demonstra se preocupar muito com esta
possibilidade. Argumenta não haver contratações de professores permanentes no
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momento devido à Reitoria não liberar as vagas. Admite existir o problema da alocação,
mas considera a contratação de professores por tempo determinado ser uma solução a
qual pode trazer consequências futuras graves. Lembra a UFABC ter recebido esta
proposta de vagas temporárias em sua segunda leva de contratações, mas na época a
comunidade e Reitoria não aceitaram. Pondera que a possibilidade estaria abrindo uma
porta, a qual fora recusada, e que poderia passar a receberem apenas professores com
este tipo de vínculo, o que considera ruim. O Prof. Arnaldo comenta algumas questões em
relação às possibilidades das vagas temporárias, afirmando que nada está muito claro
quanto a como se daria isso na UFABC. Relata sua experiência de dois anos como
professor temporário na UNESP, concluindo ser ruim a presença na UFABC de
professores considerados de segunda classe, correndo-se o risco de deixar de ter uma
vaga definitiva. O Prof. Ronei complementa dizendo ser requisito para os professores
substitutos e temporários apenas a graduação. Explica existir a discussão devido ao
contexto de falta de professores e falta de planejamento. O Prof. Arnaldo relata que,
independentemente do que o Conselho decidir sobre a possibilidade em pauta, não aceitou
e nem aceitará o proposto em reunião que participou sobre alocação didática, de que
deveria alocar os professores os deslocando das disciplinas específicas para cumprirem
créditos do BC&T. O Prof. Ronei comenta ter sido indicado nesta reunião nominalmente o
fechamento de quase todas as disciplinas da Física, transparecendo uma lógica de não
abrir concursos, mas sim fechar disciplinas e realocar professores. O Prof. Ronei solicita
discutir a alocação didática neste momento. O Prof. Arnaldo sugere inverter os itens 5 e 6
da pauta ou discutir o item atual e o item 6 em conjunto. É aberto o item de pauta 6, com
todos favoráveis. Em votação, é escolhido por unanimidade analisar em conjunto os dois
itens, ou seja, a contratação de professores por tempo determinado e a alocação didática.
6. Alocação didática: O Prof. Ronei explica que a alocação didática deve ser sempre
aprovada pelo Conselho. Apresenta o gargalo do BC&T para os físicos com a disciplina
Fenômenos Mecânicos. Afirma o BC&H estar em situação confortável neste quadrimestre,
mas este terá problemas de alocação em 2012. Explica os esforços feitos por todos para
conseguir atender a demanda de créditos. Lembra do compromisso de em 2012 não haver
mais de 20 créditos por docente e ser preciso restabelecer os critérios equivocados de
concentração de carga didática. Demonstra receio de resolverem o problema de excesso
de carga didática criando um problema o qual não será nunca solucionado, a contratação
de substitutos e temporários. O Prof. Arnaldo informa que a planilha de alocação didática
apresentada ainda terá as correções devidas pelos coordenadores. O Prof. Renato
Kinouchi comenta que a grande exigência pode incidir em problemas de saúde. O Prof.
Arnaldo informa que, terminado o recesso, iniciarão o planejamento anual de 2012. O Prof.
Fernando Costa Mattos comenta o problema futuro de se optar por substitutos, mas lembra
ser necessário saber se as vagas novas de permanentes resolveriam os problemas. O
Prof. Ronei responde que somente com os cinco professores de Física dos concursos
abertos a situação já estaria resolvida. O Prof. Arnaldo prevê dificuldades em 2012, mas
não tantas quanto em 2011. O Prof. Ronei afirma que a partir do segundo quadrimestre de
2012 a situação melhorará, se liberarem as vagas, com exceção da Filosofia. A Prof.ª
Marcela Sorelli sugere pressão para a Comissão de Vagas se reunir rapidamente. O Prof.
Arnaldo diz já ter exposto a situação e feito esta cobrança no CONSEP, avisando que se
não conseguissem contratar as vagas das vacâncias não conseguiriam alocar os docentes,
pois não alocará docentes além do suportado, e ainda, diz ter sugerido atribuir uma ou
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

Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Conselho de Centro
Ata de Reunião Ordinária nº 07/2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

duas turmas aos Pró-Reitores, mas não aceitaram. Os conselheiros discutem a questão. O
Prof. Adriano lembra que o número de trancamentos é o grande problema, pois não
existem regras para isso. A professora Giselle Cerchiaro deixa a sessão às 17 horas e 46
minutos. O prof. Adriano demonstra a necessidade de haver um planejamento dos
trancamentos para os alunos. O Prof. Arnaldo comenta terem sugerido à PROGRAD limitar
o número de créditos que o aluno pode se matricular, para minimizar este rombo causado
pelo número irreal de matrículas e conseqüentes trancamentos, porém, não obtiveram
sucesso na sugestão. O Prof. Ronei comenta a situação que inflaciona as vagas e explica
a importância do planejamento anual do Centro ser feito para em seguida ser apresentado
à PROGRAD. O Prof. Arnaldo enfatiza que a posição é que o CCNH não alocará além do
suportado e é esta posição que será levada à PROGRAD. O Prof. Adriano Benvenho
encaminha a última versão da alocação didática, podendo haver trocas internas, para a
ordem do dia, para esta poder ser votada, juntamente com a posição de que não alocarão
nenhum professor além das possibilidades atuais. A Prof.ª Marcela Sorelli secunda a
proposta. Estando na ordem do dia, a alocação didática e a posição apresentada são
aprovadas por unanimidade. O Prof. Arnaldo questiona a posição dos conselheiros em
relação à questão da contratação dos professores por tempo determinado. A Prof.ª
Marcella Milazzotto lembra que o CCNH está acostumado a sempre resolver estas
situações complicadas de alocação didática enquanto as outras instâncias da UFABC
ficam cômodas, portanto, considera ser o momento de se imporem e não resolverem a
situação problema levando todos os ônus. O Prof. Marcelo Christoffoleti completa dizendo
que nesse sentido, pelo interesse dos alunos, os professores do CCNH se desdobraram,
fazendo mais do que deveriam, em comparação com outros Centros. Sugere que, uma vez
que o ConsCCNH tome esta posição, terá que arcar com as conseqüências e levar o
decidido aos conselhos superiores, dando respaldo aos docentes alocados à revelia. O
Prof. Ronei diz terem já comprovado que o CCNH é o responsável pelo oferecimento de
60% das disciplinas do BC&T e explica que quem aloca o docente é o Diretor de Centro,
sendo referendado pelo Conselho. Encaminha que o item em discussão entre no
expediente da próxima reunião, por considerar que o ConsCCNH ainda não está maduro
para votar a situação, e que se reforce a posição da Direção de que não há condições de
alocar mais nenhum docente em disciplinas. A Prof.ª Janaína Garcia secunda a proposta.
O Prof. Arnaldo responde que naturalmente o item de pauta continua no expediente da
próxima reunião e sugere ficar registrada a posição do ConsCCNH em relação a alocação
de docentes do CCNH, dessa forma, a posição é aprovada por unanimidade. 5. Banca do
concurso de Química Analítica: O Prof. Takeo apresenta o edital para duas vagas dentro
da área de Química, subárea de Química Analítica. Enfatiza a necessidade para o
Bacharelado de Química ter as vagas preenchidas rapidamente. O Prof. Arnaldo se
ausenta e o Prof. Ronei assume a presidência da sessão, às dezoito horas e oito minutos.
O Prof. Takeo explica haver onze nomes sugeridos para compor a banca do concurso,
todos da área de Química, com ênfase em Química Analítica, e vários com participações
em bancas, sendo que a professora Ivanise Gauber, do CCNH, manifestou interesse em
participar como suplente. O Prof. Ronei explica ser de praxe ter um membro suplente da
casa, para cobrir eventuais problemas e afirma que será verificado se os membros da
banca terão qualquer relação com os candidatos. Reitera que a formação da banca foi
antecipada devido à urgência do preenchimento da vaga. Solicita ao Conselho de Centro
não prorrogarem o edital e já aprovarem a indicação de banca, sendo que a Direção pede
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autorização para consultar a área e aprovar ad referendum a banca, se for necessário. O
Prof. Adriano Benvenho encaminha para votação o item passar à ordem do dia. A Prof.ª
Marcela Sorelli secunda, e todos aprovam a passagem. O item 5, estando na ordem do
dia, é posto em votação, no sentido de serem favoráveis à indicação dos onze nomes de
professores para compor a banca do concurso em questão, de acordo com o relato do
professor Takeo, sendo aprovado por unanimidade. O Prof. Arnaldo volta a presidir a
sessão, às dezoito horas e dezoito minutos, e conclui o item de pauta indicando que
encaminhará os nomes citados no relato para a Comissão de Vagas. 7. Afastamentos com
ônus: A representante técnico-administrativo, Ana Carolina Tonelotti Assis, relata que há
histórico de solicitações de afastamentos com ônus e havia uma comissão que julgava o
mérito dos afastamentos solicitados. Explica que, atualmente, o orçamento para custear as
diárias e passagens são do Centro, existindo valor disponível para isso no momento.
Relata a intenção de criarem critérios para analisar este tipo de solicitação e apresenta a
proposta, utilizando os critérios que a antiga comissão utilizava nas análises. Lê os
critérios. Indica os saldos para custear diárias e passagens de servidores federais e
convidados. Informa haver duas solicitações de diárias e passagens com ônus em
encaminhamento no momento. Considera talvez, para estas, não ser possível discutir os
critérios, mas para as próximas será importante. O Prof. Marcelo questiona se estão
considerando os valores dos eventos que ocorrerão até o final do ano. O Prof. Ronei
responde que sim, para os eventos já previstos, e não, para os outros eventos não
previstos para o CCNH, como os que em tese seriam custeados pela PROEX, mas
acabam não o sendo. O Prof. Arnaldo passa a palavra à secretária Ana Crivelari, a qual
informa que se for seguir o planejamento desse ano não arcarão mais com nenhum
evento. O Prof. Arnaldo expõe que as regras serão mais importantes para 2012, enquanto
que em 2011 a intenção é consumir a verba. A representante técnico-administrativo Ana
Carolina Assis informa que o total para diárias e passagens previsto para 2012 é de cerca
de R$85.000,00, e a divisão caberá ao Centro. A Prof.ª Marcella Milazzotto enfatiza
considerar o prazo dos pedidos, no sentido de não se priorizar os primeiro semestre em
detrimento dos do segundo. O Prof. Ronei sugere abrir duas chamadas por ano e
encaminhar sugestões para a Ana Carolina fazer uma nova proposta para que o assunto
volte ao expediente. O Prof. Marcelo Christoffoleti comenta sobre as dificuldades de apoio
pela PROEX aos eventos e propõe talvez providenciar o auxílio no orçamento do Centro. O
Prof. Ronei argumenta que o Centro não pode assumir todas as responsabilidades sendo
que as Pró-Reitorias devem se organizar para tal, e serem cobradas para isso, além do
que o Centro não tem material humano suficiente para cobrir toda a demanda. Sugere que
se faça uma política de fomento no Centro, a qual ajudaria seus docentes os quais não
recebem fomento de outras instâncias. Finaliza reconhecendo ser importante o apoio aos
eventos, mas considera que as outras áreas devem se planejar melhor para ajudar a
atender a demanda. O Prof. Marcelo argumenta que a sugestão parece uma criação de
política assistencialista aos menos favorecidos e que desde que ingressou na UFABC
pressionam os outros órgãos, mas nada muda. O Prof. Arnaldo finaliza o assunto
declarando ser essencial discuti-lo no expediente por mais dois meses e em novembro ter
uma norma finalizada para ser votada na ordem do dia. Indica que sugestões são bem
vindas. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente da
sessão agradece a presença de todos, dá novamente as boas vindas e a encerra às 18
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horas e 30 minutos. Do que para constar, nós, Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva
Correa, secretários do ConsCCNH, lavramos a presente ata.
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