RELATÓRIO DE GESTÃO CCNH 2012
1.

COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL E ORGANOGRAMA DO CCNH
A missão do CCNH é a de oferecer ensino de qualidade nas áreas de seu
conhecimento, bem como incentivar e promover a pesquisa científica, objetivando
torna-se referência dentro das instituições de pesquisa do país e no mundo. Contribuir
para o desenvolvimento tecnológico regional e nacional de formar e promover o
crescimento da região e do país. Incentivar e promover a disseminação do
conhecimento e do espírito científico na esfera das ciências Naturais e Humanas
 1.1. CCNH\Direção: Atribuições
CCNH\Direção: órgão executivo de nível setorial.
Atribuições: Conforme o artigo 31 do Estatuto da UFABC, são atribuições da
Direção do CCNH:
[...]Art. 31. Ao Diretor de Centro, escolhido e nomeado na forma do Estatuto da
UFABC, competirá, entre outras funções decorrentes dessa condição:
I - administrar e representar o Centro;
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho do Centro;
III - fiscalizar a execução das atividades acadêmicas de competência do Centro;
IV - atestar a assiduidade dos docentes e do pessoal técnico-administrativo,
diretamente subordinados à Diretoria do Centro;
V - zelar pela ordem no âmbito do Centro, adotando as medidas necessárias e
reportando-as ao Reitor, quando se imponha a aplicação de sanções disciplinares;
VI - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho do Centro, dos colegiados
superiores e dos órgãos da administração superior da UFABC;
VII - cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da UFABC, deste
Regimento Geral e do Regimento Interno do Conselho do Centro;
VIII - apresentar ao Conselho do Centro a lista anual de oferta de disciplinas de sua
responsabilidade, bem como os respectivos programas, carga horária e número de
créditos;
IX - apresentar ao Reitor, após aprovação pelo Conselho do Centro, no decorrer do
mês de março, relatório circunstanciado de sua administração no ano anterior, propondo
as providências necessárias à maior eficiência das atividades;
X - encaminhar à Reitoria, em tempo hábil, após a apreciação do Conselho do
Centro, a proposta orçamentária prevista para o Centro como subsídio a elaboração da
proposta orçamentária da Universidade pela PROPLADI; e
XI - adotar, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria de
competência do Conselho do Centro, submetendo o seu ato à ratificação do colegiado na
próxima reunião. [...]
 1.2. CCNH\Vice-Direção: Atribuições
Atribuições: De acordo com o estatuto da UFABC- artigo 31, parágrafo únicoconstam das atribuições da Vice-Direção do CCNH:
[...]Parágrafo único. Ao Vice-Diretor, escolhido e nomeado na forma do Estatuto,
competirá substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos e encarregar-se de parte da
direção do Centro, por delegação expressa do Diretor.[...]

 1.3. CCNH\Divisão Acadêmica
Atribuições: A Divisão Acadêmica é divisão funcional a cujo exercício corresponde
função gratificada, e está diretamente subordinada à Direção do CCNH.
A Divisão acadêmica conta com um quadro atual de: dois secretários-executivos,
quatro assistentes em administração, uma estagiária em Secretariado-Executivo e uma
estagiária em Ciências e Humanidades para desenvolver atividades de assessoria, de
gestão de pessoas e informações e as relacionadas ao ensino de graduação.
1.3.1. Descrição das atribuições da Divisão Acadêmica do CCNH:
1. Atendimento à Diretoria e ao Conselho do CCNH;
2. Atendimento às coordenações dos cursos de graduação pós Bacharelados
Interdisciplinares sob a responsabilidade do CCNH, sendo: preparação e
acompanhamento de reuniões com docentes e discentes, elaboração de atas,
providências administrativas a serem executadas pós reuniões, auxiliar na atribuição
didática, auxiliar nos processos de reconhecimento e reavaliação de curso pelo MEC,
auxiliar no planejamento de disciplinas a serem oferecidas, elaboração de relatórios
diversos, etc;
3. Corresponsabilidade com a Secretaria Acadêmica da PROGRAD ao atendimento
ao público discente dos cursos de graduação pós Bacharelados Interdisciplinares nas
questões relacionadas a estágios, atividades complementares, esclarecimentos diversos
relativos a questões didático pedagógicas;
4. Atendimento ao público docente e técnico administrativo em todas as questões
relativas a Recursos Humanos, dentre elas: afastamentos nacionais e internacionais;
relatório de viagem; férias – programação e reprogramação; licenças maternidade e
paternidade; auxílio-natalidade; auxílio pré-escolar; adicional noturno; cadastro de
beneficiário para assistência à saúde; reembolso mensal de assistência à saúde; auxíliotransporte; licença para tratamento de saúde; cadastro/exclusão de dependente
econômico; estágio probatório docente;
5. Gestão da comunicação do CCNH;
6. Elaboração e emissão de documentos oficiais do Centro, como ofícios,
comunicações internas, atestados, portarias, protocolos, etc;
7. Acompanhamento de comissões diversas: PIBID, comissões eleitorais, de
sindicância, de processo administrativo, etc, elaborando atas e executando providências
administrativas decorrentes;
8. Assessoria geral aos eventos nacionais ou internacionais sob a responsabilidade
do CCNH, incluindo: solicitações de diárias e passagens, recepção, transporte, emissão
de crachás e certificados, prestações de contas da UFABC, espaço físico, infraestrutura
geral, equipamentos, material gráfico, providenciar e organizar material como bolsas,
canetas e blocos, solucionar problemas inesperados como falhas nos equipamentos
áudio visuais e de informática;
9. Solicitações de diárias e passagens a servidores do CCNH, convidados e
colaboradores eventuais;
10. Solicitações de transporte para servidores, visitantes e aulas de campo,
incluindo a verificação da legalidade da solicitação, a emissão e envio do formulário e a
verificação da execução do transporte;
11. Interface com o NTI (exceto questões que envolvam hardware);
12. Distribuição de material de expediente e folhas de prova para suprimento do
centro;
13. Reserva de salas para reuniões;
14. Envio, recebimento e distribuição de malote e correio.

 1.4. CCNH\Divisão Administrativa
Atribuições: A Divisão Administrativa é divisão funcional a qual corresponde
função gratificada, e está diretamente subordinada à Direção do CCNH.
A Divisão Administrativa conta com o quadro de servidores técnicos
administrativos: uma administradora, quatro assistentes em administração e quatro
estagiários em Administração para desenvolver atividades de assessoria relacionadas a
compras, logística, patrimônio e planejamento dos recursos orçamentários.
1.4.1. Descrição das atribuições da Divisão Administrativa do CCNH:
Atividades de assessoria relacionadas a compras, logística, patrimônio,
planejamento e controle dos recursos orçamentários;
1. Seção de Compras: Atividades relacionadas às aquisições e contratações
realizadas com recursos orçamentários do CCNH, de acordo com as diretrizes da
Direção do CCNH;
2. Seção de Logística: Atividades relacionadas ao recebimento dos materiais
adquiridos através dos recursos orçamentários do CCNH;
3. Seção de Serviços: Atividades relacionadas ao controle patrimonial, e
manutenção e solicitação de mobiliários e bens de informática no âmbito do Centro.
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PLANO DE AÇÕES PARA ENFRENTÁLOS
O CCNH dedica-se à formação e orientação acadêmica por meio do
oferecimento de oito cursos de graduação em quatro grandes áreas: (1)Bacharelado e
Licenciatura em Física; (2) Bacharelado e Licenciatura em Química; (3) Bacharelado e
Licenciatura em Ciências Biológicas; (4)Bacharelado e Licenciatura em Filosofia. O
CCNH também se responsabiliza por uma parte significativa das disciplinas
obrigatórias e optativas do bacharelado em Ciência E Tecnologia (BC&T) e do
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), cursos interdisciplinares oferecidos
pela UFABC. Para tal, o CCNH definiu objetivos para a atuação durante o ano de 2012.
O primeiro objetivo estratégico foi ampliar o apoio aos docentes e cursos de
graduação vinculados ao CCNH. Para alcançá-lo, planejamos a ampliação do horário
de funcionamento da Divisão Acadêmica para o período noturno, nossa meta era
atender os docentes e alunos até às 21h, horário do intervalo anterior às duas últimas
aulas, de segunda a sexta-feira. Além disso, pretendemos formalizar o apoio
administrativo aos grupos de pesquisa do Centro. Planejamos também o início e
cumprimento das diretrizes do processo de reconhecimento dos cursos de Bacharelado e
de Licenciatura em Filosofia, bem como a revisão do processo avaliativo do curso de
Ciências Biológicas.
O segundo objetivo estratégico do Centro foi a busca de novos espaços
destinados à pesquisa no CCNH. Para tanto, prospectamos a ocupação dos espaços do
CT-Infra 2009, localizados no subsolo do Bloco A do Campus de Santo André, e a
ocupação do bloco Delta, Campus São Bernardo do Campo. Nossa meta era ter todos
esses espaços em utilização ao longo de 2012. Também tínhamos como meta conseguir
espaço destinado aos docentes de Filosofia em São Bernardo do Campo.
Nosso terceiro objetivo foi aumentar a eficiência na execução orçamentária do
CCNH. Para isso, projetamos uma maior aproximação entre os Coordenadores de Curso
e a Divisão Administrativa, no que tange ao andamento das aquisições e contratações
realizadas com os recursos orçamentários do Centro.

O quarto objetivo estratégico foi o planejamento para o atendimento das
divisões acadêmica e administrativo em Campus São Bernardo do Campo. Quanto a
isso, apresentamos à Reitoria um plano com as necessidades funcionais (planejamento
da força de trabalho necessária) para que as ações naquele Campus possam ser
adequadamente atingidas já nos próximos exercícios.
O quinto objetivo do Centro foi reativar os Colóquios do CCNH. Para isso,
buscamos tematizar o assunto junto ao nosso Conselho de Centro, a fim de definir o
melhor formato.
3. RESULTADOS ALCANÇADOS E DIFICULDADES ENCONTRADAS
Hoje o horário de atendimento da Divisão Acadêmica foi ampliado para o
período noturno, até às 19h30min, de segunda-feira a sexta-feira. Não foi possível
ampliar o atendimento até às 21h, conforme planejado, porque o CCNH não recebeu
novos servidores, solicitados previamente à CGRH. A fim de atingir esse objetivo,
apresentamos à Reitoria um plano de distribuição funcional, bem como solicitação de
novos servidores.
Avaliação de risco: O fato de não termos recebido servidores poderia ter
impedido a ampliação do horário de funcionamento da Divisão Acadêmica,
prejudicando o atendimento do nosso público. Por outro lado, antes do ingresso de
novos servidores no Centro é improvável que o horário possa ser estendido até às 21h,
dificultando o atendimento isonômico aos discentes e docentes nos períodos diurno e
noturno.
Em relação ao apoio administrativo aos grupos de Pesquisa do CCNH, um de
nossos servidores está inscrito junto a FAPESP e aguarda treinamento específico para
atingir tal finalidade. Vale ressaltar que o fato do CCNH não ter recebido novos
servidores dificultou a execução desses planos, uma vez que as demandas pelos demais
serviços já executados pelas Divisões Acadêmica e Administrativa tendem a crescer
com o ingresso de novos alunos e docentes.
Avaliação de risco: Tanto a demora na aplicação do treinamento quanto o fato
de não termos recebido novos servidores no CCNH dificultam a consecução deste
objetivo e, consequentemente o apoio ao docente no que tange às atividades de
pesquisa.
No exercício de 2012, a Licenciatura em Filosofia recebeu visita de comissão de
avaliadores do MEC para processo de autorização. A UFABC, mediante o trabalho do
CCNH (do corpo docente e técnico-administrativo e de sua direção e coordenações)
obteve notas expressivas na avaliação, sendo que o resultado atendeu às expectativas.
Houve total apoio das Divisões Acadêmica e Administrativa em todo esse processo. O
Bacharelado em Filosofia aguarda visita para reconhecimento.
Avaliação de risco: Os riscos que poderiam afetar o reconhecimento do Curso
seriam problemas nas licitações para aquisição dos equipamentos e livros que o apóiam.
O fato de não ter os referidos materiais seria determinante para a atribuição da Nota ao
Curso.
Em 2012 tivemos a realização ENAD por parte de nossos alunos. Com o final de
um ciclo avaliativo, os cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Ciências Biológicas,
Física e Química estão hoje entre os mais bem conceituados cursos de graduação do
Brasil.
Em relação aos espaços para pesquisa, concluímos a ocupação do subsolo do
bloco A, em Santo André. Os seguintes laboratórios estão em funcionamento naqueles
espaços: Laboratório de Espectroscopias Óptica e Eletrônica, Laboratório de Simulação
e Modelagem, Laboratório de Pesquisa em Ensino e o Laboratório de Equipamentos
Multiusuário.

Avaliação de risco: A ocupação poderia ser dificultada por um maior atraso da
obra, entrega dos espaços ou atraso na instalação do mobiliário.
Ademais, também foi criada pelo Conselho do CCNH durante 2012 a Comissão
Assessora para Estudos de Espaços de Pesquisa, a qual vem trabalhando junto ao
levantamento e atualização das condições de espaço de que dispõe a pesquisa realizada
no Centro. Ainda durante o exercício de 2012, o CCNH indicou representantes para
acompanharem a discussão sobre os espaços destinados à pesquisa no futuro Bloco L, a
ser construído em Santo André. Em virtude do atraso da obra em Campus São
Bernardo, a ocupação dos espaços do Bloco Delta não foi realizada. Por outro lado, o
CCNH solicitou espaço a ser destinado aos docentes da Filosofia naquele campus, em
novo edifício a ser construído, entre os blocos Delta e Ômega.
No que se refere ao aumento da eficiência na execução orçamentária, obtivemos
importantes avanços na participação das Coordenações de Curso, o que contribuiu para
uma expressiva melhora na execução orçamentária em relação a 2011.
Avaliação de risco: A alteração de entendimento e exigências da Procuradoria
Federal junto à UFABC no decorrer do exercício em relação às aquisições por dispensa
ou inexigibilidade de licitação dificultou a conclusão dos processos. Além disso, a falta
de normatização e frequentes alterações de fluxo também prejudicaram o andamento
dos processos e, consequentemente a execução orçamentária do CCNH.
Em razão de ajustes orçamentários, a reativação dos colóquios do CCNH, que
envolve o emprego de recursos, teve de ser relativizada. O tema voltará a ser abordado
em 2013.
3.1. Eventos apoiados pelo CCNH em 2012
Mediante o suporte, apoio, infra-estrutura técnica e o trabalho da equipe
administrativa da Divisão Acadêmica, durante o exercício de 2012, o CCNH e o seu
quadro de docentes puderam coordenar, organizar, participar e realizar eventos à
comunidade acadêmica e científica, a exemplo dos elencados a seguir:
Eventos apoiados
2012
Abrangência Tipo
Nacional
Nacional
Regional
Nacional
Regional
Nacional

Nome do evento

Tema

Simpósio II Simpósio do PIBID e V Encontro PIBID
Encontro IV Semana da Biologia
I Feira de Ciências e Tecnologia de Santo
Feira
André
Escola
Escola de Física da UFABC
III Colóquio de Professores de Filosofia da
Colóquio UFABC
Seminári V Seminário de História e Filosofia da
o
Ciência

Público
aproximado

Ensino
Biologia

100
50

Ensino
Física

100
100

Filosofia
Filosofia
e Ciência

30
50

3.2. Ingresso de servidores docentes – exercício anual 2012
Concursos pra docentes: docentes que entraram em exercício no ano de 2012,
conforme área do concurso:
Nome
Área do Concurso
Alexandre Zatkovskis Carvalho
Anderson de Araújo
André Gustavo Scagliusi Landulfo
Antonio Alvaro Ranha Neves
Artur Franz Keppler

Química Analítica
Filosofia Da Lógica E Filosofia Da Linguagem
Física: Cosmologia e Relatividade Geral
Física Geral
Química Orgânica

Bruno Nadai
Camilo Andrea Angelucci
Cibele Biondo
Ever Aldo Arroyo Montero
Fernanda Dias da Silva

Gustavo Muniz Dias
Humberto Fonseca Mendes
José Javier Sáez Acuña
Leticie Mendonça Ferreira
Luciana Zaterka

Visitante - Filosofia
Química Tecnológica
Ecologia Evolutiva
Física: Cosmologia e Relatividade Geral
Ciências Biológicas: Biologia Molecular e
Biotecnologia
Ciências Químicas: Química Orgânica
Visitante - Química Geral
Química, Física e Nanociências - Subárea:
Síntese e Caracterização de Materiais NanoEstruturados
Biodiversidade e Conservação
Biologia Evolutiva e Comparada de Arthropoda
Física: Microscopia Hrtem
Física da Matéria Condensada Experimental
Filosofia Moderna

Luiz Francisco Monteiro Leite Ciscato
Luiz Roberto Nunes
Maraisa Gonçalves
Maria Izabel dos Santos Garcia
Marilia Mello Pisani
Marinê de Souza Pereira
Nathalia de Setta Costa

Química Orgânica
Bioquímica Estrutural
Visitante - Química Geral
LIBRAS
Filosofia: Ensino de Filosofia
Filosofia: Estética
Genômica Comparativa

Romarly Fernandes da Costa
Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal

Visitante - Física Geral
Ensino de Química

Fernando Heering Bartoloni
Flávia Camargo Alves Figueiredo
Gustavo Morari do Nascimento

3.3. Produção bibliográfica dos docentes do CCNH em 2012
Produção bibliográfica
livro publicados/organizados ou edições
Artigos completos publicados em periódicos
Capítulos de livros
Textos em jornais de notícias/revistas
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
Resumos expandidos publicados em anais de congressos
Resumos publicados em anais de congressos
Artigos aceitos para publicação
Apresentações de trabalho
Demais tipos de produção bibliográfica
Total de produção bibliográfica

2012
39
201
26
68
33
52
289
46
110
18
882

De uma maneira geral, tivemos um significativo aumento na publicação de livros,
capítulos de livros e resumos apresentados em congressos. Tivemos uma ligeira queda
na quantidade de artigos publicados em relação ao ano passado. Porém, o numero de
artigos aceitos foi bastante grande e, somados, superam o ano de 2011.
3.4. Produção técnica dos docentes do CCNH em 2012
Produção técnica
Produtos tecnológicos

2012
4

Trabalhos técnicos
demais tipos de produção técnica

24
22

3.5. Execução orçamentária em 2012
O objetivo estratégico da Divisão Administrativa do CCNH foi maximizar a
execução orçamentária do Centro, no que tange às aquisições e contratações. A meta foi
encaminhar 90% dos pedidos de aquisições e contratações até a mês de junho de cada
exercício, de forma que as compras sejam concluídas até o mês de setembro. Para o
exercício de 2012, a meta era executar 80% dos recursos orçamentários distribuídos
para o Centro. Para a consecução deste objetivo, a Divisão Administrativa iniciou o
planejamento das aquisições, junto às Coordenações de Curso, em novembro de 2011.
Os pedidos de compra foram encaminhados dentro do prazo estimado, ou seja
até junho de 2012. No entanto, o alcance da meta foi comprometido pela paralisação das
atividades da UFABC, que atrasou o andamento dos processos e comprometeu a
conclusão de alguns deles, inclusive a repetição dos certames com itens fracassados ou
desertos. A tabela a seguir ilustra a síntese do resultado dos processos licitatórios
demandados pelo CCNH:
Custeio
Índice
Total planejado
Total adquirido
Total economizado
Total não
adquirido
> Cancelado
> Deserto
> Fracassado

Investimento

Total

Qtde.

R$

Qtde.

R$

274
180
-

R$ 598.413,58
R$368.550,07
R$29.226,36

72
65
-

R$ 3.119.987,02
R$ 2.227.965,52
R$ 583.639,66

Qtd
e
346
245
-

94

R$181.603,91

7

R$ 228.878,32

101

R$410.482,23

5
68
21

R$77.308,08
R$64.622,95
R$39.672,88

2
1
4

R$ 107.701,30
R$ 663,76
R$ 120.513,26

7
69
25

R$185.009,38
R$65.286,71
R$160.186,14

R$
R$3.718.400,60
R$2.596.515,59
R$612.866,02

A execução orçamentária do Centro, no que tange às suas aquisições e
contratações, alcançou os seguintes resultados:
Custeio
Curso
Bac.
Biologia
Bac. E Lic.
Filosofia
Bac. Física
Bac.
Química
Lic.
Biologia
Lic. Física
Lic.
Química
Planejamen
to CCNH

Investimento

Estimado

Executado

%
Execução

R$
171.947,80

R$
68.520,11

40%

R$ 1.990,00

R$ 1.825,00

92%

R$ 4.089,72

40%

R$
283.597,74

74%

R$ 6.941,36

R$ 6.941,36

R$ 3.329,88

%
Execução

Estimado

Executado

R$
514.928,92
R$
56.298,57
R$
941.751,77
R$
1.343.128,05

R$
211.642,27
R$
50.177,68
R$
644.657,01
R$
1.164.065,78

100%

R$ 0,00

R$ 0,00

-

R$ 3.301,14

99%

R$
183.252,84

R$
156.742,78

86%

R$ 275,00

R$ 275,00

100%

R$ 1.123,35

R$ 680,00

61%

R$
598.413,58

R$
368.550,07

62%

R$
3.119.987,02

R$
2.227.330,92

71%

R$
10.113,01
R$
384.783,29

41%
88%
68%
87%

O orçamento global do CCNH foi executado de acordo com a tabela a seguir:
Natureza da despesa
Diárias - pessoal civil

314

Orçamento
atualizado
20.000,00

Orçamento
utilizado
20.000,00

Saldo a
utilizar
-0,00

Auxílio financeiro a estudantes e pesquisador
318
Material de consumo
330
Passagens e despesas com locomoção
333
Outros serviços de terceiros - pessoa física e
339
jurídica
Capacitação (outros serviços de terceiros 348
pessoa jurídica)
Equipamentos e material permanente
452
TOTAL CUSTEIO
TOTAL INVESTIMENTO
TOTAL

0,00
607.103,51
0,00

45.743,40
561.053,77
0,00

-45.743,40
46.049,74
0,00

134.693,91

19.190,38

115.503,53

13.034,89

25.347,40

-12.312,51

3.134.611,86
774.832,31
3.134.611,86
3.909.444,17

3.450.817,96
671.334,95
3.450.817,96
4.122.152,91

-316.206,10
103.497,36
-316.206,10
-212.708,74

Lembramos que parte significativa da execução orçamentário dos cursos de
graduação vinculados ao CCNH atende também as disciplinas básicas dos bacharelados
interdisciplinares da Universidade Federal do ABC.
3.6. Considerações finais
Para a melhoria das atribuições do CCNH, são necessárias a atualização dos
recursos técnicos disponíveis (sistemas de informação, infraestrutura técnica e logística,
recursos humanos), a admissão e contratação de pessoal técnico-administrativo e,
inclusive, concursos para ingresso de pessoal docente. Buscamos ainda mais espaço
para que nossos servidores, docentes ou não, possam realizar suas atividades diárias
ligados ao apoio administrativo, acadêmico, pesquisa, ensino e extensão. Com as
adequações nas estruturas técnicas e de pessoal, o CCNH e suas divisões funcionais
poderão aprimorar a execução das metas para os próximos exercícios, mantendo a
qualidade na prestação dos serviços acadêmicos e administrativos de sua esfera de
atuação.
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior
Diretor do CCNH

