Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO CONSELHO
DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UFABC, REALIZADA NO DIA SEIS DE OUTUBRO.
Aos seis dias do mês de outubro de 2010, na sala 302-B do Bloco B, campus
Santo André da Universidade Federal do ABC, às 13:45 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido o Presidente do Conselho Prof. Arnaldo Rodrigues
dos Santos Júnior, os representantes titulares Profs. André Sarto Polo, Marcelo Oliveira da
Costa Pires, Maurício Domingues Coutinho Neto, Maximiliano Ujevic Tonino, Sandro Silva
e Costa e Tatiana Lima Ferreira. Esteve presente a representante discente Michelle do
Nascimento Sales e sua suplente Mayra Trentin Sonoda. O Prof. Wagner Alves Carvalho
justificou a ausência por estar afastado participando de um congresso, tendo sido
representado pela sua suplente Prof.ª Marcella Pecora Milazzotto. O Prof. Gustavo Martini
Dalpian justificou a ausência por estar participando de reunião da Comissão de
Graduação. O Prof. Roque da Costa Caiero justificou a ausência por ter ocorrido um
problema com seu correio eletrônico e não ter recebido a convocação. Estiveram ausentes
os Profs. Guilherme Cunha Ribeiro e Jorge Tomioka. Estiveram presentes os servidores
Ana Lúcia Crivelari e Renato da Silva Correa.
Informes da Direção
1. O Prof. Arnaldo informou que o assunto sobre os e-mails institucionais enviado
ao CONSUNI por este Conselho, não entrou na pauta na última reunião, tendo
sido justificado pela Secretaria Geral que não se tratava se um
encaminhamento formal. Entretanto, mesmo assim, o assunto entrará na pauta
da próxima reunião.
2. O Prof. Arnaldo questionou o andamento dos trabalhos do grupo de trabalho
sobre o relatório de atividades docentes. O Prof. Sandro justificou a paralisação
dos trabalhos devido a desencontros de horários.
3. O Prof. Arnaldo leu a CI do vice-reitor, Prof. Gustavo Dalpian, informando que a
UFABC dispõe de verba para custear diárias e passagens a servidores para
participação em eventos científicos. Entretanto ainda não é sabido o montante
disponível. O Prof. Sandro aponta que é necessário o estabelecimento de
critérios para a concessão dos pedidos. A secretária Ana Crivelari disse que é
preciso primeiramente saber o valor disponível.
4. O Prof. Arnaldo informou que recebemos os avaliadores do MEC para o
reconhecimento do curso de Licenciatura em Química. A visita foi bastante
desgastante devido ao fato dos avaliadores terem sido extremamente
burocráticos.
5. O Prof. Arnaldo informa que em breve o CCNH terá que informar à Reitoria a
quantidade de novas vagas docentes para os próximos concursos e para isso
solicitará para os colegiados se reunirem e levantar as demandas.
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Neste momento chega a representante discente Michelle do Nascimento Salles.
Informes dos Conselheiros:
O Prof. Pires manifestou a insatisfação dos colegas quanto aos quadros brancos do
bloco A e a falta de canetas. Afirmou que considera ter sido um erro a instalação dos
quadros brancos, pois o uso de giz é menos oneroso. Informou que outro fato inaceitável é
de o professor ter que aguardar a abertura da sala de aula, sendo que, por vezes, é
preciso perder tempo indo até a segurança para resolver o problema.
O Prof. Maximiliano sugeriu realizar um levantamento sobre a preferência dos
docentes quanto a quadro branco ou verde para posterior encaminhamento ao Pró-Reitor
de Graduação. O Prof. Arnaldo concorda.
Ordem do dia
1.
Aprovação das atas da 8ª reunião ordinária e 7ª e 8ª reuniões extraordinárias de
2010 - relatora Ana Crivelari
A ata da 8ª reunião ordinária foi aprovada com pequenas alterações, com
abstenção do Prof. Marcelo Pires por não a ter lido. A ata da 7ª reunião extraordinária foi
aprovada com uma abstenção do Prof. Marcelo Pires, pelo mesmo motivo. A ata da 8ª
reunião extraordinária foi aprovada por unanimidade com pequenas alterações.
2.
Avaliação de estágio probatório do Prof. Leonardo José Steil – relatora Ana
Crivelari
A secretária Ana Crivelari apresenta o relatório elaborado pela Comissão
Permanente de Avaliação de Estágio Probatório Docente do CCNH, com o parecer para
ser aprovado em estágio probatório. O parecer foi aprovado por unanimidade.
3.
Avaliação de estágio probatório Profs. Klaus Capelle (12 meses), Kátya M.
Aurani (24 meses), Marcelo Augusto Christoffolete (24 meses), Márcia Helena
Alvim (24 meses) e Pietro Chimenti (30 meses) – relatora Ana Crivelari
De comum acordo, o Conselho decide convidar os Profs. Pedro Carajilescov,
Rodney Carlos Bassanezi e Antonio Candido Faleiros para comporem a comissão de
avaliação de estágio probatório do Prof. Klaus Capelle, pois o CCNH ainda não dispõe de
professores titulares estáveis. As avaliações dos demais serão apresentadas em próxima
reunião.
4.

Portaria 04/2010 – Comissão de Espaços – relator Prof. Arnaldo R. Santos Jr.

O Prof. Arnaldo relata que aguarda indicação de nomes vindas dos colegiados de
curso. Informa que, se até a próxima reunião desse Conselho não forem indicados nomes,
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ele próprio os elencará. Lembrou que surgirão demandas de espaço, como a do grupo de
pesquisa de ciências.
5.

Aprovação das bancas dos concursos de:
a. Bioquímica – relator Prof. Maurício Coutinho:
b. Catálise – relator Prof. Maurício Coutinho:

O Prof. Arnaldo informa que não cabe mais relato, já que as bancas foram
montadas e aprovadas via e-mail. O Conselho ratifica por unanimidade o que fora decidido
via e-mail.
Neste momento a Profª Tatiana Lima Ferreira chega.
Expediente

1.
I Escola Brasileira de Modelagem Molecular – relatora Profª Marcella Pecora
Milazzotto
A Prof.ª Marcella relatou que os organizadores da I Escola Brasileira de Modelagem
Molecular estão solicitando apoio logístico e financeiro para a execução do evento, que se
realizará entre 17 e 22 de janeiro e contará com cerca de cem alunos de graduação e pósgraduação. Relata que necessitam de diárias e passagens para cinco convidados
nacionais e de transportes para os palestrantes e participantes. Enfatizou a importância de
destacar a UFABC nas ciências básicas, sendo que o evento será uma contribuição para a
área. Informou que os organizadores solicitaram financiamento às agências de fomento, e
já conseguiram financiamento de R$ 5.000 do CNPq. O Prof. Maurício informou que a
FAPESP também financiará uma parte e é possível que não necessitem das diárias
custeadas pela UFABC. O assunto retornará à pauta em próxima reunião.
2.

Reserva técnica institucional 2010/2011 – relator Prof. André Polo

O Prof. André fez considerações gerais sobre o projeto, que prevê a readequação
elétrica dos laboratórios de pesquisa do bloco A. Informa que há uma licitação em
andamento sobre a readequação elétrica no bloco A e é possível tratar-se da mesma
coisa. Relata que há três providências a serem tomadas primeiramente: aprovação da
indicação do Prof. Adriano Benvenho como responsável, revisão do projeto e consulta aos
docentes que contribuíram com o montante se concordam com a aplicação da verba.
O Prof. Maximiliano questiona se a RTI está em nome do CCNH ou da UFABC. O
Prof. Arnaldo esclarece que a reserva técnica total da UFABC é de R$ 255.000, dos quais
R$ 236.000 são do CCNH. Esclarece ainda que trata-se de um projeto único, para o qual
cada centro apresenta sua proposta e a PROPES executa. Relata que cogitou-se reformar
o estacionamento com esta verba, mas não considerou justo, já que a maior parte da verba
vem de projetos do CCNH. Por isso indicou que a verba fosse utilizada em ações que
envolvessem mais diretamente o CCNH. Ainda relata que prefere enviar o projeto o quanto
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antes, pois há pouco tempo disponível e é possível modificá-lo depois. Reafirma que o
montante só poderá ser utilizado para pesquisa.
Quanto à questão da escolha do Prof. Adriano explicou que tecnicamente e
administrativamente o Diretor é o responsável pela reserva técnica e tem poderes para
delegar a quem desejar. Cabe ao Conselho apenas ratificar ou não a escolha. Justificou a
escolha do Prof. Adriano por ele ser físico e ter bons conhecimentos de eletricidade, além
de ser membro do CPIC. O Prof. Marcelo Pires lembrou que no ano passado foi solicitado
o aval dos professores envolvidos. O Prof. Arnaldo responde que tal providência não é
viável tendo em vista o prazo exíguo para submissão do projeto. Ainda, explicou que no
momento a readequação elétrica do bloco A é emergencial, já que não há condições de
trabalhar lá. A Prof.ª Tatiana sugeriu enviar um pedido mais geral e menos detalhado e o
Prof. André concordou. O Prof. Arnaldo disse que verificará com o Prof. Herculano o nível
de detalhamento necessário.
De comum acordo, a indicação do nome do Prof. Adriano Benvenho como
responsável pela RTI foi para a ordem do dia, tendo sido aprovada, com uma abstenção da
Profª Tatiana.
Nesse momento o Prof. André Polo deixa a reunião para ministrar aula.
3.
Mudança da Banca de Biologia do desenvolvimento – relatora Profª Marcella
Milazzotto
A Profª Marcella relatou a Profª Estela Maris Andrade Forell Bevilacqua,
presidente da banca, não poderá participar. Dessa forma propõe sua substituição pelo
Prof. Jose Garcia Ribeiro Abreu Junior. O Prof. Maximiliano questiona se já foi verificado
se não há envolvimento dele com candidatos, tendo a Profª Marcella respondido que isso
foi verificado e não há. O assunto foi para a ordem do dia e aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 16:00 horas.
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