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Síntese das deliberações referentes aos 
assuntos constantes da continuação da 8ª sessão ordinária de 2012 do 
Conselho do CCNH, realizada no dia 17 de dezembro, na sala 312-3, 
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC. 

 
Informes da Direção:  
 
1. O Prof. Arnaldo informa que participou de reunião de planejamento na Reitoria e que 

será elaborado documento que norteará o planejamento acadêmico; 
2. O Prof. Arnaldo informa que o orçamento destinado à aquisição de livros em 2012 

foi em torno de R$ 1 milhão e que foram empenhados em torno de R$ 900 mil; em 
2013 é estimado um orçamento de R$ 600 mil em função de cortes havidos no 
orçamento e que serão priorizadas aquisições que atendam os cursos em processos 
de reconhecimento. 

 
Informes dos Conselheiros:  
 
1. A representante Carolina Assis realiza apresentação informativa sobre a execução 

orçamentária do CCNH; 
2. O Prof. Otto Oliveira informa que o Prof. Humberto Mendes adquiriu uma 

caminhonete com recursos de projeto Jovem Pesquisador e que esse veículo 
estaria sendo utilizado para fins indevidos por outros servidores da UFABC. Será 
enviada CI solicitando esclarecimentos. 

 
Ordem do Dia:  
 
1. Aprovação das atas da 7ª sessão ordinária – atas aprovadas sem alterações; 
2. Aprovados os pareceres das sub-comissões para aprovação em estágio probatório 

dos Profs. Fernando Carlos Giacomelli, Laura Paulucci Marinho e Pieter Willhelm 
Westera. 

  
 Expediente: 
 

1. Normas para afastamentos por longos períodos – passa para a ordem do dia e é 
aprovada proposta de Resolução que normatiza o assunto; 

2. Criação de comissão de pesquisa do CCNH – retirado de pauta; 
3. Sub-comissão de avaliação em estágio probatório da área de química – o Prof. 

Hugo B. Suffredini concorda em continuar presidindo a sub-comissão; 
4. Solicitação de redistribuição Prof. Hueder Paulo Moisés de Oliveira – será solicitado 

parecer da coordenação da pós-graduação em química; 
5. Calendário de sessões do Conselho do CCNH para 2013 – passa para a ordem do 

dia e é aprovado; 
6. Alocação didática 2012-3 – o Prof. Ronei realiza apresentação sobre o assunto. 
 

 
 Ana L. Crivelari 

 Secretária Executiva - CCNH 


