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ATA DA
NONA REUNIÃO DO CONSELHO DO CCNH –
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE DE MARÇO DE 2008.
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e oito, no 10º andar do edifício
sede da Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo, às catorze horas,
reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença anexa.
Pauta:
1.aprovar atas anteriores;
2. espaço bloco B;
3. contratações de docentes e administrativos;
4. eventos 2008;
5. freqüência de docentes e critério de avaliação;
6. distribuição de ementas;
7. trabalhos administrativos;
8. reserva técnica FAPESP;
9. indicação de nome para comissão de contratação docente;
10. apreciação de proposta de curso de biologia (vide anexo);
11. outros assuntos.
O Prof. Fazzio inicia a reunião colocando em votação as atas das reuniões
anteriores, tendo sido aprovadas com uma alteração: na ata da 6ª reunião a Profª
Hana manifesta sua abstenção quanto ao pedido de afastamento do Prof. Fábio L.
Forti.
Item 3 – contratação de docentes e administrativos: será agendada reunião
com todo o CCNH cujo tema será o perfil das novas vagas docentes. A Prof. Hana foi
indicada pelo Prof. Fazzio para integrar a Comissão de Contratação Docente,
indicação essa aprovada por unanimidade. Nessa reunião o Prefeito do Campus, Prof.
Joel, será convidado a realizar uma breve exposição sobre o bloco A.
Quanto aos administrativos, em razão de cumprimento de prazo, o Prof. Fazzio
informa que foi solicitada a contratação de mais três Assistentes Administrativos para
o CCNH. Foi levantada a necessidade de contratação de Técnicos de Laboratório para
atuarem nos laboratórios didáticos de Física e Biologia.
Item 10 – foi apreciada a proposta do curso de Biologia. O Prof. Fazzio deverá
encaminhá-la à Comissão de Graduação para posterior encaminhamento ao
CONSEP.
Item 2 – espaço bloco B: O Prof. Fazzio informa que os Diretores, exceto o
Prof. Valdecir, irão para o bloco B e que os professores mais antigos terão prioridade.
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A Prof. Hana propõe ocupação de algumas salas por dois professores,
proposta esta que será encaminhada pelo Prof. Fazzio à Comissão de Espaço.
O Prof. Fazzio lê o pedido do Prof. Renato Kinouchi e decidiu-se retirá-la da
pauta em razão de não termos ainda uma política de afastamentos docentes
estabelecida. Tal assunto será objeto de próxima reunião desse conselho.
Item 8 – reserva técnica FAPESP: o Prof. Fazzio fará, juntamente com o Elias,
a proposta.
Item 5 - freqüência de docentes e critério de avaliação: o Prof. Fazzio propõe a
instalação de um Comitê Externo para avaliar os docentes, que fariam tal análise e a
encaminhariam ao Diretor do Centro, proposta essa aprovada por unanimidade. O
Prof. Fazzio a encaminhará à Reitoria.
Informes:
O Prof. Fazzio informa sobre o estudo e implantação dos 6 eixos do BC&T
2009.
A discussão sobre o Estatuto da UFABC foi retirada da pauta do último
CONSUNI e será objeto de próxima reunião.
O Prof. Fazzio informa que manifestou na última reunião do CONSUNI sua
insatisfação com o Projeto FINEP que não contemplou o CCNH.
O overhead está sendo estudado pelo Prof. Waldman.
O Prof. Wendel manifesta sua insatisfação com o Pró-Reitor de Pesquisa, que
segundo ele, negligencia regras e não atende nossos anseios. Diz também que a
UFABC não tem mobilidade acadêmica, os pedidos de professores têm que ser
submetidos a outros órgãos de pesquisa antes da apreciação da Universidade, não há
regras para pedido de mobilidade para alunos. Além disso os editais de iniciação
científica têm apenas o critério do CR e, segundo ele, é necessário haver mais
critérios, pois alguns alunos interessantes acabam sendo excluídos. Manifesta
também sua indignação sobre um e-mail enviado pela Pró-Reitoria de Pesquisa
pedindo a cada docente a quantidade de alunos de iniciação científica, deixando claro
que não há qualquer controle por parte daquela Pró-Reitoria. O Prof. Fazzio levará
esse assunto à Reitoria.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezessete horas.
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