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

ATA DA CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 2011 DO CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE
E OITO DE FEVEREIRO.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2011, na sala 301-3, da torre 3 do
bloco A da Universidade Federal do ABC em Santo André, às 14:00 horas, reuniu-se em
sessão o Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho em exercício
Prof. Maurício Domingues Coutinho Neto, os membros titulares Profs. André Sarto Polo,
Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maximiliano Ujevic Tonino e Wagner Alves Carvalho. O
Prof. Arnaldo Rodrigues do Santos Júnior justificou a ausência por estar afastado
participando de banca de defesa de dissertação de mestrado. O Prof. Guilherme Cunha
Ribeiro justificou a ausência por estar afastado em viagem ao exterior. A representante
discente Michelle do Nascimento Sales justificou a ausência por estar em aula, tendo sido
representada pela sua suplente Mayra Trentin Sonoda. Estiveram ausentes os Profs.
Gustavo Martini Dalpian, Jorge Tomioka, Roque da Costa Caiero e Tatiana Lima Ferreira.
O representante técnico administrativo Elias Ferreira Tavares esteve ausente, tendo sido
representado pela sua suplente Ana Lúcia Crivelari.
Expediente:
9.
Coutinho

Mudança da secretaria do CCNH para o bloco A – relator Prof. Maurício

O Prof. Maurício Coutinho relata que apresentou o tema a esse conselho à pedido
dos professores do bloco B e que solicitou à secretária Ana Crivelari que se manifestasse.
A secretária Ana Crivelari apresenta relato no qual informa as atribuições atuais da
secretaria e de cada servidor, bem como o planejamento futuro. Posiciona-se desfavorável
à manutenção de um servidor ou de um posto da secretaria no bloco B mas apresenta
propostas. Relata que até o momento não chegou-lhe ao conhecimento ocorrência de falha
motivada pela mudança.
O Prof. André Polo questiona como será quando o CCNH ocupar outros campi,
tendo a secretária respondido que essa questão ainda não foi estudada. Questiona
também se será necessário a ocorrência de uma falha para que se constate a necessidade
de se manter um servidor no bloco B, além de questionar como será o atendimento à
pesquisa. A secretária responde que sempre lhe foi dito que a secretaria não iria atender a
pesquisa e que não há planejamento para isso.
O Prof. Marcelo Pires indica que as tarefas a serem executadas por um servidor na
secretaria no bloco B seriam malote, assessoria aos professores como escanear e copiar
documentos como provas, notas fiscais, preencher ou auxiliar a preencher formulários,
além da assessoria no dia a dia. Considera absurdo um professor doutor numa
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universidade pública federal não ter esse tipo de assessoria. Diz que não há prioridade ao
atendimento às necessidades do docente, diferentemente do que ocorre em outras
universidades.
O Prof. Maximiliano diz que deve partir do Diretor a iniciativa de mudar esse quadro
e considera necessária a oficialização do organograma do CCNH. Diz ser importante não
perder o foco da necessidade da manutenção de uma secretaria no bloco B. Questiona por
que as compras do BCT devem ficar no CCNH.
O Prof. Maurício responde que não é possível atender todas as demandas da
secretaria com o quantitativo atual de servidores. Faz-se necessária a equalização desse
quantitativo, bem como definir o papel do setor administrativo do CCNH.
O Prof. Wagner Carvalho diz que o CCNH é diferente dos demais centros, pois é
responsável por um conjunto maior de laboratórios, demandando mais aquisições.
Observa que há menos problemas com aquisições no CCNH que nos demais centros.
Com relação ao atendimento no bloco B diz que é inegável a comodidade existente com a
secretaria funcionando lá, entretanto pondera que acha que não há condições para manter
essa comodidade. Deixa claro que não discorda que é necessário um posto da secretaria
no bloco B mas acredita que não há condições para tal.
O Prof. Marcelo Pires considera necessária a permanência de um servidor da
secretaria no bloco B ao menos por cinco horas diárias.
A secretária Ana Crivelari por fim diz que os servidores da secretaria estão
dispostos a fazer todos os esforços que estiverem a seu alcance a fim de atender as
necessidades de todos os docentes do CCNH.
Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 15:30 horas.
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