Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Conselho de Centro
Ata de Reunião Extraordinária nº 09/2011
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Ao primeiro dia do mês de agosto de 2011, na sala 312-3 do bloco A, do Campus Santo
André, da Universidade Federal do ABC, às 13:50 horas, reuniu-se em sessão
extraordinária 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, Maximiliano Ujevic Tonino e
Ronei Miotto. O representante técnico administrativo Elias Tavares justificou a ausência em
razão de afastamento por licença médica, tendo sido representado pela sua suplente Ana
Lúcia Crivelari. O Prof. Gustavo Martini Dalpian justificou a ausência em razão de
compromissos prévios agendados na Vice-Reitoria. Seu suplente, Prof. José Antônio
Souza também justificou a ausência em razão de estar ministrando aula. O Prof. Maurício
D. Coutinho Neto esteve ausente, tendo sido representado pela sua suplente Prof.ª Ivanise
Gaubeur. O Prof. Roque da Costa Caieiro esteve ausente, tendo sido representado pelo
seu suplente, Prof. Valter Alnis Bezerra. A representante discente Michelle do Nascimento
Sales esteve ausente. O Prof. Jorge Tomioka justificou a ausência em razão de estar
acompanhando defesa de dissertação de mestrado de sua aluna. Os Profs. Wagner Alves
Carvalho e Tatiana Lima Ferreira estiveram ausentes. Esteve presente o servidor técnicoadministrativo Renato da Silva Correa. Informes da Direção: O Prof. Arnaldo abre a nona
sessão extraordinária do Conselho do CCNH. O Prof. Ronei informa que para a o CCNH
cumprir sua carga didática de 2011 será necessário que alguns docentes ultrapassem o
número de vinte créditos anuais. Informa que participou de reunião com representantes de
outros Centros, dos laboratórios e da Prefeitura Universitária (PU), na qual foi relatado o
grande número de furtos nos laboratórios didáticos e de pesquisa. Relata que os itens
patrimoniados são garantidos pela empresa de segurança, e os itens não patrimoniados
também, desde que sejam informadas anteriormente à PU. Informa que serão solicitadas
aos coordenadores dos laboratórios listas de todos os equipamentos patrimoniados, ou
não, para que a PU inclua-os no seguro, sendo apenas materiais permanentes. Explica
haver um funcionário da PU encarregado de acompanhar os trâmites em casos de furto.
Informa que, a partir de 15/08, catracas e sistema de monitoramento serão instalados no
bloco A, e política de segurança será informada. Os conselheiros discutem o uso das
catracas. Ordem do dia: 1. Regimento do Conselho do CCNH: foi decidido pela não
utilização do termo “ato executivo” e a sua substituição onde fosse necessário pelos
termos “ato específico” ou “resolução”. Além disso foi alterado o artigo 114, com exclusão
dos exemplos. Foi excluído o título IV. À pedido dos conselheiros, o diretor do CCNH
encaminhará à Procuradoria Jurídica solicitação de parecer sobre a possibilidade de o
CCNH ter seus próprios regimentos de Centro e de Direção. O título V é aprovado, com
algumas modificações e uma abstenção. Os títulos VI, VII e VIII são aprovados, com
algumas alterações, por unanimidade. Em seguida, o capítulo III, o qual trata da moção de
desconfiança, é aprovado por unanimidade, com modificações. O artigo 6º sofre
modificações em seus incisos e, em seguida, é aprovado por unanimidade. Os
Conselheiros finalizam o texto do regimento do ConsCCNH. O Prof. Ronei fica responsável
em enviar versão consolidada do documento a todos. Como nenhum dos participantes
desejasse fazer uso da palavra, o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão às 17 horas e 30 minutos. Do que para constar, eu, Renato da Silva
Correa, secretário executivo, lavrei a presente ata.
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