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SINOPSE
26ª reunião ordinária Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 26ª reunião ordinária do Conselho
do CCNH, realizada em 14 de agosto de 2009, às 10:00 h , na sala
305 do bloco B.
Ordem do dia:
1. aprovar ata anterior;
2. Posse do novo Conselho;
3. Transmissão dos assuntos “Critérios para concessão de afastamentos docentes”
e “Critérios para dispensa de atividades didáticas” para o novo Conselho;
4. Indicação de representante docente para representar o CCNH no CECS;
5. Atribuição didática;
6. Avaliações de estágio probatório;
7. Relatório de atividades docentes Prof. Jiri Borecky;
8. Relatório de atividades docentes Prof. Lúcio Campos Costa;
9. Organograma CCNH;
10. III Encontro Nacional do Observatório Pierre Auger;
11. 4th School on Cosmic Rays and Astrophysics – 26/08 a 04/09/2010;
12. Outros assuntos.
INFORMES:
1. O Prof. Leigui informa que alguns projetos não foram contemplados no PDI da
UFABC e que considera que o ideal seria um PDI de cinco anos. Relata que o
CCNH cumpriu todas as metas de seu PDI exceto uma: a criação de fundação de
apoio para a Central Multitusuário, ação essa que independe de esforços únicos
do CCNH;
2. O CCNH tem atualmente duas Professoras Titulares, sendo a Profª Adelaide e a
Profª Iseli. O Prof. Klaus Werner Capelle e Hans Lischka, também titulares,
assumirão em breve. O assunto vagas para Professores Titulares no CCNH será
pauta de próxima reunião;
3. A Profª Patrícia informa que a atribuição didática foi finalizada e que ainda hoje
enviará a planilha ao CCNH. Ressalta alguns pontos: as disciplinas obrigatórias
foram oferecidas com parcimônia; houve aumento das disciplinas de física; hoje
somos 108 docentes, há 3 Pró-Reitores como docentes do CCNH, logo sem
atribuição didática; a Profª Angela Teixeira Neto entrará em licença maternidade
em outubro, logo não terá atribuição didática; foram concedidas dispensa de
carga didática na graduação a 12 docentes que a solicitaram; no total o CCNH
tem 92 docentes e 4 pós-docs que ministrarão aulas na graduação no 3º
trimestre de 2009. Ressalta também que mais de 70 docentes foram atendidos
na primeira opção de escolha de disciplinas.
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Ordem do Dia:
1. Ata da reunião anterior aprovada;
2. Posse do novo Conselho: O Prof. Leigui agradece os integrantes do Conselho
anterior e declara empossados os novos representantes eleitos;
3. Transmissão dos assuntos “Critérios para concessão de afastamentos
docentes” e “Critérios para dispensa de atividades didáticas” para o novo
Conselho: o Prof. Kenichi enviará por e-mail o material aos conselheiros.
Foi criada comissão responsável por elaborar proposta sobre os temas: Profs.
Ivanise, Maximiliano, Patrícia, Gustavo e Marcella;
4. Indicação de representante docente para representar o CCNH no CECS:
O Prof. Leigui propõe os nomes dos candidatos que não venceram o pleito para
representantes. Alguns conselheiros sugeriram consultar todos os docentes do
CCNH via e-mail se há interessados em ocupar a função. Após votação, a
proposta de consulta via e-mail venceu por dez votos a um;
5. Atribuição didática: item transferido para a seção de informes;
6. Avaliações de estágio probatório: o Prof. Leigui informa que a Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório, Profs. Vilson, Ronei e Sandro, analisou os
processos dos docentes que entraram em agosto de 2006, tendo emitido
pareceres para aprovação de todos. Alega que, como Diretor, poderia ter
homologado todos os pareceres sem necessidade de consulta a esse Conselho.
Entretanto, preferiu consultar se o Conselho concorda com a decisão. Não houve
manifestações em contrário, tendo sido, assim, todos os processos de avaliação
de estágio probatório dos docentes que iniciaram em agosto de 2006, aprovados.
7. Relatório de atividades docentes Prof. Jiri Borecky: apresentado o relatório aos
conselheiros. O Prof. Leigui encaminhará para emissão de parecer e o trará para
próxima reunião;
8. Relatório de atividades docentes Prof. Lúcio Campos Costa: o Prof. Leigui
apresenta o relatório aos conselheiros, tendo sido aprovado. Propõe que seja
nomeada comissão para avaliação do estágio probatório composta pelos Profs.
Ronei, Sandro e Gisele Ducati do CMCC, uma vez que o Prof. Vilson está em
férias. A proposta foi aprovada. Informa que o Prof. Lúcio teve seu pedido de
afastamento do país pelo período de um ano aprovado pelo Conselho. Entretanto
está a cargo da Reitoria a decisão de concedê-lo ou não, uma vez que a
legislação diz que são necessários quatro anos de efetivo exercício na instituição
para a concessão;
9. Organograma CCNH: o Prof. Leigui apresenta o organograma do CCNH. O
Conselho decide retirar o item da pauta e criar comissão para avaliar o assunto e
apresentar proposta de regimento do CCNH, pois o organograma depende do
regimento do centro.
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O grupo de trabalho é composto pelos Profs. Roque, André Polo, Marcelo Pires e
Marcelo Christoffolete e pelos servidores técnico administrativos Ana L.Crivelari,
Elias Tavares e Paloma Cardoso;
O Prof. Roque e a servidora técnico administrativa Ana L.Crivelari apresentarão
proposta para o regimento desse Conselho.
10. III Encontro Nacional do Observatório Pierre Auger: o Prof. Leigui informa que o
evento ocorrerá nos dias 03 e 04 de setembro próximos e que a UFABC custeará
os coffee breaks, algumas diárias e duas passagens aéreas;
11. 4th School on Cosmic Rays and Astrophysics – 26/08 a 04/09/2010: o Prof. Leigui
apresenta a proposta, tendo sido aprovada. O assunto será encaminhado para o
CONSEP;

12. Outros assuntos: de comum acordo, o Conselho decide que as reuniões serão às
primeiras sextas-feiras de cada mês, alternando-se entre manhã e tarde. Dessa
forma, a próxima reunião será no dia 04 de setembro à tarde. Nada mais
havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às treze horas.

