Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Conselho do CCNH
Ata de sessão extraordinária 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

Aos dezoito dias do mês de julho de 2011, na sala 312-3, da torre 3 do bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 13:45 horas, reuniu-se em sessão
extraordinária o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof.
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os membros titulares Profs. André Sarto Polo,
Guilherme Cunha Ribeiro, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho
Neto e Maximiliano Ujevic Tonino. O Prof. Ronei Miotto justificou a ausência em razão de
estar em férias. O Prof. Wagner Alves Carvalho justificou a ausência em razão de estar
afastado. A Profª Tatiana Lima Ferreira justificou a ausência em razão de estar em
afastamento do país. O representante técnico administrativo Elias Ferreira Tavares
justificou a ausência em razão de estar afastado por licença médica, tendo sido
representado pela sua suplente Ana Lúcia Crivelari. Estiveram ausentes os Profs. Roque
da Costa Caiero, Gustavo Martini Dalpian e Jorge Tomioka. A representante discente
Michelle do Nascimento Sales esteve ausente. Estiveram presentes os Profs. Valter Alnis
Bezerra e Ivanise Gaubeur. Pauta única: Regimento do Conselho do CCNH. O Prof.
Arnaldo informa que o GT docentes por centro finalizou um estudo, considerando todas
disciplinas da UFABC, com índices de reoferecimento, taxa de reprovação média,
disciplina comuns a mais de um curso, tendo sido computados os créditos de todas as
disciplinas. Com a finalização desse estudo, obtiveram-se números finais de docentes por
centro: CMCC 150 docentes, CCNH 210 docentes e CECS 340 docentes. Além disso,
foram estabelecidos percentuais para cada Centro para ministrarem cada disciplina. O Prof.
Maximiliano questiona quantas vagas novas haverá para o CCNH, tendo o Prof. Arnaldo
respondido que ainda não se sabe, talvez entre 13 a 18 vagas. Questiona também se já há
estabelecido o números de créditos por ano por docente, tendo o Prof. Arnaldo respondido
que foram estabelecidos 14 créditos por docente por ano, considerando o total de 700
docentes na UFABC. O Prof. Marcelo Pires continua seu relato iniciado na sessão anterior
seguido pelo relato do Prof. André Polo. Foram decididas as modificações no texto
detalhadas a seguir. Alteração dos seguintes trechos: artigos 52, 55, 63, 68; parágrafo 3º
do art. 77; inciso IV do art. 79; art. 81; art. 88; parágrafo 3º do art. 89; art. 92;
reposicionamento dos artigos 60 e 61. Inclusão dos seguintes trechos: “artigo 53. Os
documentos necessários para deliberação de matéria-tema em sessão extraordinária do
ConsCCNH devem ser enviados com a sua convocação e pauta, podendo ser cancelada
por decisão da Presidência do ConsCCNH ou da maioria de seus membros.”; inciso II no
art. 54: “II. Informes dos Conselheiros;”; inciso VIII no art. 57: “VII. assegurar o bom
andamento das sessões;”. Exclusão dos seguintes trechos: parágrafo único do art. 52;
parágrafo único do art. 57; art. 58; parágrafo único do art. 74; parágrafos 3º e 4º do art. 76;
parágrafo 4º do art. 89; parágrafo 2º do art. 100. Após as alterações, foram aprovadas as
páginas 21 a 33. O Prof. Arnaldo propôs que houvesse a continuação dessa sessão no
próximo dia 25, após a sessão ordinária, tendo havido concordância de todos. Como
nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o presidente da sessão
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 16:45 horas. Do que, para constar,
eu, Ana Lúcia Crivelari lavrei a presente ata.
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