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INFORMES: 
Item 1: necessidade da presença de representantes discentes na reunião do Colégio 
Eleitoral para indicação da lista tríplice para os cargos de diretor e vice-diretor. Como esse 
conselho não possui representatividade nessa categoria, após votação, decidiu-se 
encaminhar CI para o Diretório Acadêmico indicar representantes discentes. 
 
Item 2: pedidos de insalubridade. Professor Leigui relata que a UFABC aguarda a 
contratação de Engenheiro de Segurança para dar andamento às solicitações de 
insalubridade, pois a médica não pode dar andamento aos pedidos por não ser médica do 
trabalho. 
 
Item 3: organograma do CCNH. Professor Marcelo Christoffolete relata que o grupo contatou 
o pró-reitor de pesquisa, professor Alexandre Reily, a fim de esclarecer algumas dúvidas e 
pretende ainda realizar uma reunião com a PROGRAD. 
 
ORDEM DO DIA: 
Item 1: ata da reunião anterior aprovada com alterações; 
 
Item 2: vagas para professores titulares X idade.Professor Leigui relata que há vagas já 
aprovadas para comporem o quadro como titular, mas os aprovados nos concursos estão 
em vias de se aposentar. A questão a ser decidida é se o CCNH deseja isso ou não. Os 
casos são: professor Hans Lichska e professor Renato Janine. Após discussão decidiu-se 
que o assunto retornará à pauta. 
 
Item 3: critérios para concessão de afastamentos de docentes e critérios para dispensa de 
atividades didáticas. Após discussão, foi decidida a inclusão de critérios qualitativos. Diante 
disso, este Conselho decide emitir uma diretriz, a qual estará anexa à ata. 
 
Item 4: solicitação de afastamento do país da professora Maria Cristina Carlan da Silva. 
Professor Leigui informa que ela obteve 13 créditos nos últimos três trimestres e declara-se 
favorável à concessão do pedido. Após votação, o Conselho decide aprovar o pedido e 
encaminhá-lo à CPPD. 
 
Item 5: pareceres sobre relatório de atividades docentes professores Jiri Borecky, Ronei 
Miotto, Simone Rodrigues de Freitas, Marcelo Augusto Christoffolete, Márcia Helena Alvim. 
Professor Leigui submete à aprovação, tendo todos sido aprovados. 
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Item 6: duplicação das vagas dos concursos de Biologia. Professor Leigui informa que o 
assunto já foi discutido no comitê de vagas, porém, por não haver na ocasião a aprovação 
desse conselho, a questão não foi levada adiante. Tratam-se das  vagas de Zoologia de 
vertebrados, Morfologia e Biologia Tecidual e do Desenvolvimento. Após discussão houve 9 
votos favoráveis, portanto proposta foi aprovada.  
 
Item 7: pedido de redistribuição Prof. Carlos Suetoshi Miyazawa. Após apresentação do 
relatório de atividades do docente e do currículo lattes, a solicitação foi recusada. 
 
Item 8: indicação dos professores do CCNH para comporem Comissão Eleitoral para eleição  
de Reitor. Professor Marcelo Augusto Christoffolete se propõe a integrar o comitê, tendo 
sido aprovado.  
 
Item 9: proposta colégio Arquidiocesano. Foi colocada em votação a liberação dos 
professores Ronei Miotto e Luis Alberto Peluso para desenvolverem a atividade proposta, 
tendo havido o resultado favorável. Importante salientar que esse Conselho tomou por base 
a Resolução CONSUNI nº 04 de 15 de agosto de 2007 que estabelece disposições acerca 
do regime de trabalho dos docentes. 
 
Item 10: acesso à Central Experimental Multiusuário. Prof. André Polo relata o ocorrido com 
o professor Kleber Oliveira, o qual foi impedido de entrar  na Central Multiusuário quando 
acompanhava membros de uma banca de concurso para professor. Importante salientar que 
os professores são importantes figuras do meio científico e o impedimento de acesso 
ocasionou constrangimentos. Foi decidido que professor Leigui  solicitará aos responsáveis 
pela Central, professores Márcia Escote e Herculano Martinho, melhor divulgação dos 
procedimentos para acesso ou visita. 
 
Item 11: solicitação professor André Eterovic. Apresentada solicitação do Prof. André 
Eterovic para aplicação do módulo teórico prático sobre Biodiversidade do curso de pós-
graduação lato sensu ,do MBA Internacional em Gestão Ambiental da Proenco Brasil nos 
dias 27 e 28 de novembro de 2009. A solicitação será encaminhada ao Comitê de Overhead 
com parecer favorável desse Conselho. 
 
Item 12: Outros assuntos: 
Professor Leigui informa que há proposta para serem lançados dois editais em 2010, sendo 
duas vagas para Bioquímica e uma vaga para Catálise, considerando as vagas 
remanescentes nos concursos de Petroquímica e Química Biológica. Submetida à votação, 
a proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis e uma abstenção. 
 
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às doze e trinta horas no dia 02 de 
outubro e às dezoito horas no dia 09 de outubro. 
 


