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SINOPSE 

8ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da pauta da 8ª reunião ordinária de 2010 do 
Conselho do CCNH, realizada no dia 20 de setembro sala 405 do 
bloco B. 

 
Informes da Direção 
 

1. O Prof. Arnaldo informa sobre o despacho favorável do reitor sobre o processo de 
afastamento do Prof. Rodrigues; 

 
2. O Prof. Arnaldo informa que o relato sobre o uso dos e-mails institucionais, enviado 

pelo Conselho do CCNH ao CONSUNI, não entrará na pauta da reunião daquele 
Conselho, mas constará apenas da sessão Informes; 
 

3. O Prof. Arnaldo informa que o sistema wireless está previsto para entrar em 
funcionamento em trinta dias no bloco A; 
 

4. O Prof. Arnaldo lê o relato do Prof. Roque sobre a resposta da PJ sobre consulta 
efetuada, esclarecendo que o Conselho do CCNH tem direito de formalizar suas 
decisões por intermédio de atos, restritos aos assuntos pertinentes a esse Conselho.  
O Estatuto e o Regimento Geral explicitam tão-só o ato "Resolução" para qualquer 
conselho e os demais atos são criações dos próprios conselhos por meio do 
regimento do conselho. A Diretoria do CCNH e o Conselho do CCNH tem o poder 
de instituir comissões no domínio de suas respectivas atribuições e do centro;  
 

5. O Prof. Arnaldo informa que estamos aguardando a visita do MEC para 
reconhecimento dos cursos Bacharelado em Física e Licenciatura em Química; 
 

6. O Prof. Sandro informa que iniciou-se o curso de especialização lato sensu em 
Ciência e Tecnologia para professores da rede pública. O curso é à distância com 
algumas atividades presenciais. 

 
Ordem do dia: 
 

1. Aprovação das atas da 7ª reunião ordinária e 6ª reunião extraordinária de 2010 – 
atas aprovadas com pequenas alterações. 

 
2. Apresentação da avaliação do 12º mês de efetivo exercício Profs. Alysson Fábio 

Ferrari, Marcos de Abreu Ávila e Raquel de Almeida Ribeiro – as avaliações tiveram 
o parecer para continuarem em estágio probatório, tendo sido aprovadas por 
unanimidade. 

 
3. Solicitação de autorização do CCNH para inclusão do nome do CCNH e UFABC no 

projeto e material de divulgação do “I Congresso Internacional Scientiae Studia: 
Ciência Tecnologia e Sociedade” – o Prof. Roque apresenta parecer favorável à 
solicitação, tendo sido aprovado por unanimidade. 
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4. Solicitação de apoio para o “I Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados” – o 

Prof. Wendel apresenta previsão de custos para diárias e passagens, tendo sido 
aprovado por unanimidade.  

 
5. Representação discente e dos servidores técnicos administrativos no Conselho do 

CCNH - o Prof. Marcelo Pires relata não ser possível a duplicação das vagas para 
representante discente e técnico administrativo na atual gestão em razão da 
proporcionalidade docentes, Tas e discentes. 

 
6. Aprovação das bancas dos concursos de:  

a. Fisiologia Vegetal – será abordada em reunião extraordinária  
b. Biologia do Desenvolvimento – aprovada 
c. Zoologia de Invertebrados - aprovada 
d. Filosofia Contemporânea - aprovada  
e. Filosofia – Ética (anexo 8) – aprovada  
f. Química Teórica (anexo 9) – aprovada  
g. Bioquímica – retirada de pauta por não ter sido finalizada  

 
Expediente: 
 

1. Apresentação do edital da CAPES sobre projeto PRODOCÊNCIA, ao qual as 
licenciaturas em Física, Química e Biologia deverão concorrer – o Prof. Marcelo 
Zanotello relata que o projeto objetiva melhorar a qualidade de ensino e consolidar 
os cursos já existentes das licenciaturas, em constante articulação com o projeto 
PIBID. O projeto já foi aprovado na Comissão de Graduação e CONSEP e seu prazo 
de execução é de 24 meses. 

 
Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 17:00 horas. 

 
Ana L.Crivelari 
Secretária Executiva - CCNH 


