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Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2013, na sala 312-3 do bloco A, do Campus
Santo André, da Universidade Federal do ABC, às 13:30 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH (ConsCCNH), tendo comparecido o presidente do Conselho, Prof.
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., os representantes titulares Profs. Adriano Reinaldo
Viçoto Benvenho, Giselle Cerchiaro, Hugo Barbosa Suffredini, Lúcio Campos Costa,
Marcela Sorelli Carneiro Ramos, Marcella Pecora Milazzotto, Renato Rodrigues
Kinouchi, a representante técnico administrativa Ana Carolina Tonelotti Assis e as
representantes discentes Tatyane Estrela e Claudia Januário dos Santos. A Profª
Janaína de Souza Garcia esteve ausente, tendo sido representada pelo seu suplente
Prof. Danilo da Cruz Centeno. O Prof. Ronei Miotto teve ausência justificada por estar
em férias. O Prof. Célio Adrega de Moura Júnior e o discente de graduação Tiago
Godoy de Oliveira estiveram presentes. Estiveram presentes os secretários Ana Lúcia
Crivelari e Renato da Silva Correa formando a Secretaria do ConsCCNH. Posse dos
representantes discentes eleitos: O Prof. Arnaldo Rodrigues declara empossados
os representantes discentes de graduação eleitos, Tatyane Estrela e Tiago Godoy de
Oliveira e de pós-graduação Claudia Januário dos Santos e Camila de O. C. C.
Sanches. Informes da Direção: O Prof. Arnaldo Rodrigues informa acerca da oficina
de planejamento da Reitoria ocorrida entre 12 e 13 de dezembro de 2012, lembrando
ter enviado aos conselheiros o relatório dessa reunião. Informa que a oficina de
planejamento do CCNH ocorrerá em 27 de fevereiro com as presenças da Direção,
dos coordenadores de graduação e pós-graduação e dos chefes das divisões
acadêmica e administrativa. Informa acerca da prorrogação de alguns editais de
concursos abertos. Explica que em reunião no dia 15 de janeiro, com as presenças do
Reitor e dos três diretores, verificou-se a necessidade de prorrogações de editais de
concursos, devido à possibilidade de docentes serem nomeados pela legislação
vigente até o dia primeiro de março de 2013. Isso não seria feito apenas no caso da
possibilidade de concurso e posse até 28/02/2013. Informa ter enviado consulta a
todos os coordenadores, mas o prazo exíguo, em um caso, não permitiu a
manifestação do CCNH. Informa que todos os editais foram prorrogados por 30 dias
com possibilidade de prorrogação por mais tempo. Informa acerca de uma solicitação
da Filosofia pela duplicação dos editais em andamento da área, a qual foi acolhida e
encaminhada para o relator Renato Kinouchi. Explica ter aprovado ad referendum a
solicitação devido ao prazo exíguo, e que submete ao Conselho a manutenção ou
revogação desta decisão. Informa acerca da resposta da Prefeitura Universitária (PU)
sobre o questionamento feito pelo CCNH do uso indevido de uma caminhonete de
projeto de pesquisa. Explica que, segundo a resposta, a qual é lida na íntegra, a PU
afirma que o veículo poderia ser utilizado por outros setores quando não estiver sendo
utilizado pelo professor para sua pesquisa. Informa ter conversado com os professores
envolvidos que optaram por encaminhar uma Comunicação Interna (CI) em resposta,
anexando as normas de uso da FAPESP, para, desse modo, demonstrar que o critério
utilizado pela PU está equivocado, e, caso o desvio continuar, será preciso apresentar
uma representação no Conselho. Passa a palavra ao servidor do CCNH Renato
Correa para que este realize um informe acerca da Política de Comunicação do
CCNH. O servidor Renato, em nome da Equipe de Gestão da Comunicação do CCNH,
informa que a equipe acatou a sugestão do ConsCCNH e retomou a divulgação do
processo de construção da Política de Comunicação do CCNH em 2013 de uma forma
mais interativa. Explica a importância da participação da comunidade para que a
política em questão seja estabelecida com legitimidade e atinja seus objetivos. Solicita
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aos conselheiros que, como representantes de docentes, discentes e técnicosadministrativos, dirijam-se aos seus pares explicando a importância de se construir
uma política de comunicação para o CCNH, bem como da necessidade de
participação de todos no processo. Apresenta o material informativo sobre a política
desenvolvido na página da internet do CCNH, solicitando sua divulgação. Aproveita e
explica o caminho para se chegar à página da internet da Equipe de Gestão de
Comunicação do CCNH e convida todos a conferir o relatório de 2012 da equipe. Por
fim, informa que o contato com a equipe pode se dar pelo seu e-mail institucional, para
tratar tanto da Política de Comunicação do CCNH quanto do Relatório da EGC de
2012 e outras questões desenvolvidas por esta equipe. Agradece a oportunidade.
Informes dos Conselheiros: O Prof. Adriano Benvenho avalia ter um informe
desagradável a fazer. Informa que, após ter participado de uma comissão para
julgamento de recursos de equivalências em 2012, recebeu a visita em sua sala de um
aluno descontente com o resultado, portando cópia do processo entregue pela
PROGRAD. Explica que o trâmite correto deveria ser o de a PROGRAD ser interface
entre alunos e professores e o ocorrido demonstra que o trâmite não foi seguido pela
PROGRAD, além de ter causado um conflito entre aluno e docente, quando o certo
era o aluno ter entrado com representação formal e não procurar o docente para
cerceá-lo. Solicita que o Conselho escreva carta de desagrado à PROGRAD. Propõe
uma moção de repúdio. O Prof. Arnaldo solicita proposta de texto. O Prof. Adriano fica
de submeter o texto à apreciação do ConsCCNH. O Prof. Renato solicita passar à
ordem do dia o item nº 3 do expediente, relativo às duplicações de vagas da Filosofia,
constante na pauta original. O Prof. Lúcio secunda. Os conselheiros são favoráveis e o
item passa a integrar a ordem do dia. A representante discente Tatyane Estrela diz ser
um prazer ter tomado posse no ConsCCNH e informa acerca da criação de um grupo
de trabalho do Diretório Central dos Estudantes (DCE) sobre a paridade na votação
para Reitor. Nesse sentido, solicita moção de apoio do ConsCCNH à paridade entre
docentes, alunos e técnicos-administrativos. O Prof. Arnaldo sugere apresentar um
texto para apreciação dos conselheiros até o final da sessão. O Prof. Lúcio Costa
registra agradecimento pelo empenho dos docentes, alunos e técnicos-administrativos
que participaram do processo eleitoral das plenárias e do Conselho de Centro. Ordem
do dia: 1. Aprovação da ata da 8ª sessão ordinária de 2012 – relator Prof. Arnaldo
Rodrigues dos Santos Jr.: não há sugestões de modificação da ata. A ata da 8ª
sessão ordinária é aprovada com três abstenções dos conselheiros Adriano
Benvenho, Renato Kinouchi e Giselle Cerchiaro, que justificam as abstenções por não
terem estado presentes na referida sessão. 2. Avaliações em estágio probatório –
relator Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr.: o Prof. Arnaldo informa que os
pareceres das comissões avaliadoras são favoráveis às continuidades em estágio
probatório das professoras Cristiane Negreiros Abbud Ayoub e Maria Cecilia Leonel
Gomes dos Reis. O Prof. Renato Kinouchi relata que os docentes de exercício recente
na UFABC encontram dificuldades em preencher o formulário de doze meses. Sugere
se explicitar a forma de preenchimento a estes docentes. O Prof. Arnaldo acata
fornecer maior apoio neste sentido. Os conselheiros aprovam por unanimidade os
pareceres das sub-comissões. 3. Relatório final da Comissão Assessora para Estudos
de Espaços de Pesquisa – relator Prof. Hugo Barbosa Suffredini: o Prof. Hugo
Suffredini lembra que o ConsCCNH já discutiu o tema e ficou acordado aguardar
sugestões da comunidade. Relata ter acatado sugestões do Prof. Arnaldo Rodrigues,
mas não ter havido mais sugestões da comunidade. Aberta a discussão, não há
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comentários. O Prof. Arnaldo sugere duas pequenas modificações e parabeniza o
trabalho. O Prof. Hugo sugere aprovar o relatório com estas modificações. O Prof.
Arnaldo sugere disponibilizar o relatório a todo o Centro, sendo sempre atualizado. O
Prof. Hugo comenta ser ideal criar um sistema que pudesse ser atualizado. O Prof.
Arnaldo sugere atualizar a alocação em tempo real através da página institucional do
CCNH na internet e o corpo do relatório a cada dois anos. Os conselheiros
concordam. O Prof. Arnaldo lembra que aprovado o relatório a comissão se encerra
automaticamente, nesse sentido consulta como a Direção deve agir no interstício entre
o encerramento desta comissão e a Comissão de Pesquisa do CCNH. O Prof. Adriano
indica a possibilidade de na próxima sessão do Conselho já contar com a versão final
de criação da nova comissão. O Prof. Arnaldo se compromete a informar qualquer
atualização ao Conselho até que a Comissão de Pesquisa seja estabelecida. Em
votação, o Relatório final da Comissão Assessora para Estudos de Espaços de
Pesquisa, com as alterações, é aprovado por unanimidade. 4. Alocação Didática 20123 - relator Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr.: o Prof. Arnaldo apresenta as
modificações realizadas na alocação didática e problemas que surgiram. Solicita a
ratificação da alocação didática pelo Conselho. O representante discente suplente
Tiago Godoy faz questionamentos acerca do processo de alocação didática e seus
problemas. O Prof. Arnaldo explica que o processo de alocação didática inicia-se em
cada coordenação que alimenta as direções de centro e por fim aloca os docentes em
conjunto com a PROGRAD, sendo um processo complexo e passível de erros. O
representante discente Tiago Godoy questiona a posição dos docentes envolvidos nos
erros e trocas de atribuição, sinalizando para uma possível consequência negativa ao
ensino. O Prof. Arnaldo explica os casos pontualmente demonstrando que foram
tomadas medidas para adequar os docentes às disciplinas. Explica que sempre há
desvios pequenos nas disciplinas e os docentes são sempre consultados, sendo que
algumas disciplinas são ajustadas mesmo após o início das aulas, com turmas
fundidas ou separadas. O representante discente Tiago Godoy questiona a posição do
CCNH acerca da proposta do Coordenador do BC&T de estabelecer uma grade das
disciplinas com dias e horários fixos. O Prof. Arnaldo responde que é favorável e
informa que as disciplinas do CCNH já contam com um planejamento anual e que
seria ideal se os bacharelados interdisciplinares contassem também com este tipo de
planejamento, que, se bem feito, reduziria a margem de erro. Em votação, a alocação
didática 2012-3 é aprovada por unanimidade. 5 Duplicação de vaga dos concursos de
Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem (Edital 110/2011), Filosofia Moderna
(Edital 111/2011) e Estética (Edital 108/2011) – relator Prof. Renato Kinouchi: O Prof.
Renato Kinouchi informa ter ficado satisfeito de receber elogios de um professor
reconhecido em nível nacional pelo corpo docente da Filosofia da UFABC. Sobre as
duplicações, relata acerca das notas e dos despachos das bancas, fazendo adendo
sobre o número de inscritos. Relata que, devido aos despachos favoráveis das bancas
pelas duplicações de vagas, ao fato das notas dos candidatos terem sido próximas
das dos primeiros colocados e ao fato do grupo da Filosofia ter se mostrado favorável,
seu parecer é favorável às duplicações. A Profa. Marcella Milazzotto questiona se as
vagas estavam previstas. O Prof. Renato responde que as vagas estão no horizonte
de contratação e em 2011 havia sido acordado a necessidade de se elaborar novos
concursos para estas. O Prof. Arnaldo encaminha o item para votação. O parecer
favorável às duplicações é aprovado por unanimidade, ratificando a aprovação ad
referendum da Direção. Expediente: 1. Criação da Comissão de Pesquisa do CCNH –
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relator Prof. Adriano Benvenho: O Prof. Adriano Benvenho faz histórico da discussão
do item no ConsCCNH que tem o objetivo de criar a Comissão de Pesquisa do CCNH.
Lembra ter ficado responsável por formatar as regras de criação da comissão, sendo
estas mais amplas, para depois a própria comissão determinar as regras específicas,
mesmo que tenham de ser aprovadas pelo Conselho. Relata ter reescrito as diretrizes
do que seria a Comissão de Pesquisa. Apresenta o texto com os artigos da portaria de
criação aos conselheiros. Destaca as atribuições e a representação por grande área.
Expõe a necessidade de o Conselho definir quais serão estas áreas. Explica que,
seguindo as normas institucionais vigentes, as eleições dos representantes devem
ocorrer através de chapas e o Conselho deve escolher o presidente da comissão por
voto. Avalia não ter ainda a portaria em formato final, mas que, a partir das sugestões
do Conselho, será possível apreciar o assunto. Os conselheiros discutem quais seriam
as áreas e seus representantes. O Prof. Arnaldo afirma considerar boa a composição
da comissão antecessora, pois esta contemplava a diversidade. Pondera sobre a
pertinência de manter citado na portaria quais são os laboratórios do CCNH, por ser
uma informação passível de atualização. Após reflexões, os conselheiros concordam
em retirar a citação dos laboratórios do texto da portaria. A representante técnicoadministrativo Ana Carolina Assis pondera sobre a necessidade de constar a
obrigatoriedade de docentes com reconhecida produção, pois poderia se criar
polêmica sobre a questão. Os conselheiros discutem a questão e concluem que o item
deve permanecer, de acordo com a normatização do assunto. A Profª Giselle
Cerchiaro sugere que cada curso faça sua eleição de representante. O Prof. Arnaldo
informa que a normatização define ser esta uma responsabilidade do Centro. O Prof.
Renato Kinouchi sugere que a Licenciatura deve ter um representante na comissão. O
Prof. Arnaldo concorda e sugere manter o formato da comissão antecessora, no qual
essa demanda era contemplada. O Prof. Adriano solicita receber as sugestões dos
conselheiros através de e-mail para que o tema seja tratado no expediente da próxima
sessão e, caso esteja maduro, seja encaminhado à ordem do dia. A representante
discente Tatyane Estrela sugere a realização de um mapeamento dos critérios sobre a
questão de produtividade. O Prof. Adriano comenta a possibilidade das plenárias
indicarem possíveis candidatos para as eleições da comissão, mesmo esta sendo
realizada pelo Centro. A representante técnico-administrativo Ana Carolina afirma ser
interessante a sugestão do mapeamento também considerando outras questões,
como as de diárias e passagens e as relativas às concessões de outros benefícios. O
Prof. Arnaldo concorda, mas alerta para não se normatizar em excesso, tendo em
vista as recorrentes modificações da CAPES. A mesa acata a sugestão do
mapeamento e o assunto volta ao expediente. O Prof. Arnaldo avisa que as sugestões
e comentários dos conselheiros devem ser enviados ao professor Adriano. 2.
Solicitação de redistribuição do Prof. Hueder Paulo Moisés de Oliveira – relatora Profª
Janaína Garcia: O Prof. Hugo apresenta o relato da professora Janaína, pois esta não
compareceu à sessão. Relata ter ficado pendente apenas o parecer da PósGraduação em Química, o qual foi recebido e é favorável à redistribuição. O Prof.
Hugo solicita encaminhar ao assunto à ordem do dia. Três conselheiros secundam.
Em votação, o assunto é passado à ordem do dia por unanimidade. Em regime de
votação, a solicitação de redistribuição é aprovada por unanimidade. 3. Relatório de
Gestão do CCNH: O Prof. Arnaldo relata ter havido alguma dificuldade na confecção
do relatório deste ano devido à quantidade de normativas envolvidas. Explica
apresentar à apreciação do ConsCCNH a versão estendida do relatório, mas que,
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provavelmente, esta sofrerá cortes ao ser incorporada ao relatório final da UFABC, em
função das normativas do TCU. Abre a discussão salientando a importância dos
conselheiros lerem o documento. Comenta acerca do processo de construção do
relatório. Informa que a versão estendida do relatório, após aprovação, será
disponibilizada na página do CCNH na internet. A representante discente Tatyane
questiona o porquê da execução financeira baixa de algumas áreas. A representante
técnico-administrativo Ana Carolina explica que a maior parte da execução
orçamentária trata das compras dos cursos de graduação e ocorreram diversos fatores
que causaram a baixa execução, como problemas nas propostas apresentadas nas
licitações, a antecipação dos prazos de execução e a greve da UFABC, com outras
áreas não encaminhando os processos. A representante discente Tatyane questiona
se há cortes no orçamento por não ter se executado o previsto no ano anterior. A
representante técnico-administrativo Ana Carolina afirma que concretamente não
existe nada oficial nesse sentido. O Prof. Hugo demonstra preocupação com o
problema administrativo de ter verbas significativas vinculadas ao CCNH que
beneficiam tanto o CCNH como outros cursos da UFABC. A Profª Giselle concorda,
citando problemas de uso de reagentes de disciplinas do CCNH por outros cursos,
com a justificativa de que todos os materiais são da graduação. O Prof. Hugo
argumenta que, nesse sentido, o relatório de gestão não reflete o montante real gasto
somente pelo CCNH. Afirma entender que seria relevante demonstrar os custos reais
de cada curso da UFABC. A representante discente Claudia Santos sugere controlar o
consumo de cada área através de anotações dos técnicos de laboratório. A Profª
Giselle explica não ser possível, pois são os docentes quem fazem os pedidos e não
os técnicos. O representante discente Tiago questiona se as compras não poderiam
ser feitas pelos eixos do BC&T. O Prof. Arnaldo explica não ser possível, pois
administrativamente há três unidades, os centros, não sendo possível operacionalizar
as demandas dessa forma. O Prof. Hugo receia que o relatório de gestão indique que
o curso de Química da UFABC tem o custo muito maior do que o de outras
universidades federais. A representante discente Tatyane lembra que o BC&T faz
parte do curso de Química e, por isso, o custo é maior. O representante discente Tiago
discorda, afirmando que, nesse cálculo, todos os alunos da UFABC fariam todos os
cursos ao mesmo tempo. O Prof. Arnaldo relata que em cada ano um curso diferente
tem o custo maior. Sobre o gasto dos reagentes, manifesta a intenção de verificar
quais cursos utilizaram os materiais para que possam prever a compra. A Profª Giselle
expõe que se houver um almoxarifado central será possível haver um controle. O Prof.
Arnaldo afirma que existe planejamento para isso. Conclui por se fazer um adendo
informando que o atendimento de demandas dos bacharelados interdisciplinares
sobrecarregarem as compras dos cursos do CCNH. Informa que o relatório constará
na ordem do dia da próxima sessão do ConsCCNH, com o adendo, na intenção de ser
aprovado e publicado em seguida. Antes de se encerrar a sessão, a representante
discente Tatyane submete o texto de moção de apoio à paridade nas eleições para
Reitor para apreciação do Conselho. O Prof. Arnaldo, opinando como docente, expõe
considerar o peso de 70% para os votos dos docentes muito alto, mas não concorda
com a ideia de paridade total, pois argumenta que, em tese, os docentes tem maior
vínculo com a instituição. Exprime a opinião de que o peso deveria ser em ordem
decrescente de docentes, técnicos-administrativos e discentes. Conclui não ser
favorável a tal conceito, mas informa que o que o Conselho decidir será encaminhado.
A Profª Marcela Ramos argumenta que se trata de questão polêmica e, por depender
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da opinião de cada docente individualmente, considera que o Conselho não pode
aprovar uma moção deste tipo antes de consultar a comunidade do CCNH. O
representante discente Tiago argumenta que, sobre a questão do vínculo, a
Universidade acompanha o aluno para sempre por ter seu nome atrelado ao
profissional formado e, assim, o que ocorre na Universidade é importante para os
alunos e, por isso, é preciso que tenham participação mais significativa. A Profª
Marcela argumenta que em respeito aos seus eleitores, em se tratando de assuntos
polêmicos, os conselheiros devem discutir com seus pares. A representante discente
Tatyane argumenta contra a fala recorrente de que o docente teria 70% por ter uma
relação mais forte com a instituição, pois, ao seu ver, a UFABC conta com oito mil
pessoas, os alunos, que têm suas vidas decididas por 700 pessoas. Enfatiza que a
vida profissional dessas pessoas está sendo construída e, portanto, estas devem
participar. Destaca, ainda, que a participação dos estudantes nas instâncias
democráticas da UFABC é limitada e desestimula a participação, pois os alunos
contam com pouco poder de decisão. Argumenta que a não paridade causa vários
atritos devido à questão de poder instaurada. Solicita que, independente de o
Conselho apoiar ou não a paridade, o debate seja instaurado e exista uma posição do
CCNH. O Prof. Arnaldo sugere encaminhar a discussão para as coordenações dos
cursos, discutindo a questão da forma mais aberta possível. A Profª Marcela concorda
que a participação dos alunos é importante, mas considera que a questão envolve
outras instâncias políticas e o assunto será discutido nesse ano, devido à proximidade
da eleição para Reitor. A representante discente Claudia problematiza a questão de
que nem todas as plenárias de cursos têm representantes discentes eleitos. O
representante discente Tiago explica que não houve representação discente nas
plenárias porque os requisitos para se eleger representantes não atendem à realidade
da UFABC. O Prof. Arnaldo informa que o assunto foi discutido na Comissão de
Graduação (CG) e sua sugestão foi a de abrir inscrições para todos os discentes se
não houver alunos que atendam os requisitos. Sugere que os discentes procurem
seus representantes na CG. A representante discente Tatyane solicita que o Conselho
encaminhe a questão para as coordenações para que haja posicionamento das
plenárias de cursos. O Prof. Arnaldo acata a solicitação e o assunto entrará no
expediente da próxima sessão, mas pondera que para isso o Conselho tem que
aguardar a resposta das coordenações ao tema. Como nenhum dos participantes
desejasse fazer uso da palavra, o presidente da sessão agradece a presença de todos
e a encerra às 15horas e 38 minutos. Do que para constar, nós, Ana Lúcia Crivelari e
Renato da Silva Correa, secretários do ConsCCNH, lavramos a presente ata.
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