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SINOPSE
25ª reunião ordinária Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da pauta da 25ª reunião ordinária do Conselho do CCNH,
realizada em 29 de julho de 2009, às 10:00 h , na sala de reuniões do 8º
andar do bloco B.

Pauta:
1. aprovar ata anterior;
2. critérios para concessão de afastamentos docentes;
3. critérios para dispensa de atividades didáticas;
4. relatórios de atividades docentes dos Profs. Vilson T. Zanchin, José Carlos Toledo e
Francisco Eugênio M. Silveira;
5. análise dos pedidos de dispensa de carga didática do 3º trimestre;
6. aprovação de disciplina de Estágio em Docência;
7. outros assuntos.
INFORMES

A Profª Patrícia inicia a reunião com os informes:
1. Na reunião do CONSUNI do dia anterior foi apresentado o incidente ocorrido na Central
Multiusuário ocorrido no último domingo. O Prof. Fazzio informou àquele Conselho que o fato seria
apurado.
2. Aprovado regimento para eleições de Diretor de Centro que será divulgado em breve. As
eleições deverão ocorrer no dia 22 de setembro e a reitoria nomeará os nomes da comissão eleitoral
de cada centro.
3. Sobre os concursos do CCNH informa que dos 6 concursos finalizados apenas 4 vagas
foram preenchidas de um total de 8. O CCNH tem no total 26 concursos para docentes, sendo 6
finalizados e 3 em andamento até a presente data. Dos 17 restantes, todos estão com as datas
agendadas e 7 tem bancas confirmadas.
4. A Semana de Biologia ocorrida em julho foi um sucesso, tendo tido em média 50
participantes por dia.
5. Sobre as eleições para Conselho do CCNH houve 11 chapas para concorrerem a 8 vagas.
Foi promovido debate que pareceu positivo, apesar de apenas um terço dos docentes terem
comparecido. Considera importante incentivar debates, inclusive para candidatos a diretor.
6. Os Profs. Cláudia Barros Monteiro Vitorello e José Geraldo Alves Brito Neto pediram
exoneração. Com isso no total 4 docentes já solicitaram exoneração no CCNH. O CCNH acredita que
as respectivas vagas voltem para o Centro.
7. Todos os professores do CCNH hoje possuem mesa e computador fixos para trabalharem,
seja na Atlântica, Catequese ou bloco B. Os Professores Titulares Klaus e Hans, terão local
específico na Catequese. A Profª Iseli divide sala com a Profª Adelaide no bloco B. O Prof. Klaus
poderá assumir em 01 de setembro próximo e o Prof. Hans está resolvendo trâmites legais.
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8. A Alocação didática do 3º trimestre está em andamento. No dia 04 de agosto haverá
reunião com a PROGRAD para conclusão do trabalho. Acredita que poderá ser cumprida a data de
10 de agosto para divulgação ao corpo docente. Informa ainda que há falta de professores em
disciplinas específicas de física.
Ordem do dia:
Item 1 - aprovada ata anterior.
Item 2 - critérios para concessão de afastamentos docentes: o Conselho decide encaminhar o
item para discussão para a próxima equipe de conselheiros.
Item 3 - critérios para dispensa de atividades didáticas: o Conselho decide também
encaminhar o item para discussão para a próxima equipe de conselheiros, uma vez que o assunto
está diretamente relacionado com o item anterior.
Item 4 - relatórios de atividades docentes dos Profs. Vilson T. Zanchin, José Carlos Toledo e
Francisco Eugênio M. Silveira: após apreciação, todos foram considerados aprovados.
A Profª Patrícia apresenta também o relatório da Profª Luciana Campos Paulino, tendo sido
também aprovado.
Item 5 - análise dos pedidos de dispensa de carga didática do 3º trimestre: a Profª Patrícia
ressalta que a Diretoria do CCNH só tem autonomia para dispensar docentes das aulas da
graduação.
A seguir as solicitações de dispensa:
Professores com 16 créditos ou mais: Germán Lugones, Hugo Suffredini, Ivanise Gaubeur,
Lúcio Costa, Sandro Silva e Costa, Wendel A. Alves, Arnaldo Rodrigues Santos e Valery
Schesnovich. Todas as solicitações foram aprovadas.
Profª Angela Albuquerque: possui 14 créditos acumulados mas sairá em licença maternidade
em outubro, portanto será dispensada da carga didática
Profªs Marcella Milazzoto e Hana P. Masuda: ambas possuem 15 créditos acumulados na
graduação. Ressalte-se que o número de docentes de biologia hoje é suficiente, portanto dispensálas não causaria prejuízos. O Conselho decide aprovar as solicitações de maneira condicional, isto é,
havendo necessidade de professores nas quatro disciplinas por elas escolhidas, serão convocadas
para ministrarem aulas. Caso contrário estarão dispensadas.
Prof. Roberto M. Serra: possui 14 créditos acumulados na pós-graduação. Sua dispensa está
condicionada ao que segue: indicar a quarta disciplina no formulário de opções desde que seja uma
das obrigatórias do BC&T; que solicite aos pós-docs por ele indicados que optem por ministrar
qualquer disciplina obrigatória do BC&T da física, seja teórica ou experimental; não haver
necessidade de professores para ministrar as disciplinas por ele elencadas.
Prof. Ronei Miotto: possui 15 créditos acumulados. O Conselho decide conceder dispensa
condicional, caso não haja necessidade de professores nas disciplinas por ele elencadas.
Item 6 - aprovação de disciplinas de Estágio em Docência:
O Conselho aprova as disciplinas do programa de pós-graduação de Nanociências e
Materiais Avançados e solicita ao Prof. Gustavo que elabore uma proposta de contagem dos créditos
a ser apresentada ao Conselho ao final do 3º trimestre.
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Item 7 - outros assuntos:
Prof. Kenichi apresenta resultado das eleições para Conselho do CCNH.
Representantes docentes (titular e suplente respectivamente):
André Sarto Polo e Rodrigo Luiz R. Oliveira Cunha
Guilherme C. Ribeiro e Marcelo Augusto Christoffolete
Gustavo M. Dalpian e José Antonio Souza
Marcelo Oliveira da Costa Pires e Marcelo Zanotello
Maurício D. Coutinho Neto e Ivanise Gaubeur
Maximiliano Ujevic Tonino e Wendel Andrade Alves
Roque da Costa Caiero e Valter Alnis Bezerra
Wagner Alves Carvalho e Marcella Pecora Milazzotto

Representantes docentes do CCNH para representar o CCNH no CMCC (titular e suplente
respectivamente):
Daniel Carneiro Carrettiero e Renato Rodrigues Kinouchi

Representantes técnico administrativos (titular e suplente respectivamente):
Paloma Cardoso da Rosa e Aline Maxiline Pereira Oliveira
A Profª Patrícia informa que o Prof. Leigui convocará reunião extraordinária do Conselho para
aprovar esta ata e dar posse ao novo Conselho eleito e para que este Conselho entregue aos novos
conselheiros os documentos que já foram discutidos referentes aos itens 2 e 3 desta ata, a fim de
fazerem parte da próxima reunião ordinária desse Conselho.
O Prof. Kenichi explica que, como não houve candidatos discentes, quer da graduação, quer
da pós-graduação, não haverá representantes até o próximo ano.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às doze horas.

