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Sinopse da sessão ordinária nº 05/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 5ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 13 de junho, às 14h00, na 

sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

 

Informes da Direção:  

1. O Prof. Ronei Miotto informou os PDCS aprovados. 

2. Informou que, após auxílio dos docentes da Química, alguns reagentes que 

seriam eliminados poderão ser revalidados.   

3. Informou que a Divisão Acadêmica do CCNH provavelmente participará de 

uma força-tarefa para ajudar a Divisão de Concursos da SUGEPE, mas ainda não sabe como isso 

se dará.  

 

Informes dos Conselheiros:  

 

1. O Prof. Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha informou que foi retirado 

um equipamento errado do laboratório para avaliação, o equipamento que não funciona é outro, 

o Prof. Ronei Miotto orientou que comunique por e-mail à Divisão Administrativa do CCNH.  

2. O Prof. Arnaldo R. dos Santos Junior informou que o teto do laboratório 

106 e 102 do Bloco Delta caiu e que o prazo para a Prefeitura Universitária fazer o reparo será de 

60 dias. 

3. O Prof. Marcelo Augusto Christoffolete informou que na última reunião da 

CALGP foi levantada a necessidade de realização de um estudo sobre a alocação ideal, mas que 

a solicitação para tal estudo deveria partir do ConsCCNH. O Prof. Ronei, acordado com os 

membros presentes, formalizará o pedido à CALGP, a fim de atualizar o status e reavaliar a 

alocação de todos os docentes em laboratórios de pesquisa do CCNH. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação da Ata da 4ª sessão ordinária: ata aprovada por votação 

simbólica. 
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2. Avaliações em estágio probatório:    Lorenzo Baravalle (Filosofia) e Márcio 

Santos da Silva (Química) 24 meses; Heloisa França Maltez (Química) 30 meses: avaliações 

aprovadas por votação simbólica. 

 

Expediente: 

1. Expansão de vagas para concurso de professor adjunto (edital 151/2015), 

área de Química, subárea: Ensino – Relator: Prof. Dalmo Mandelli: expansão de vagas passada 

à ordem do dia e aprovada por unanimidade. 

2.  Afastamento para pós-doutorado – Maísa Altarugio – Relator: Prof. 

Rodrigo Cunha: afastamento passado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.  

3. Afastamento para pós-doutorado – Eduardo Novais e Gustavo Dalpian – 

Relator: Prof. Alysson Ferrari: afastamentos passados à ordem do dia e aprovados por 

unanimidade.  

4. Adequação do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências Biológicas. 

– Relator: Prof. Arnaldo R. dos Santos Junior: item encaminhado à ordem do dia da próxima 

sessão. 

5. Revisão da Resolução ConsCCNH 01/2012 (afastamento com ônus) – 

Relator: Prof. Fernando Cássio: item encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. 

6. RTI FAPESP – Relator: Prof. Ronei Miotto: item mantido na pauta do 

expediente. 

7. Alocação didática – Relator: Prof. Ronei Miotto: apresentado o 

levantamento feito junto aos coordenadores. 

8. GT Docentes – Relator: Prof. Ronei Miotto: item mantido na pauta do 

expediente. 

9. GT Utilização da verba de TRI – Relator: Prof. Ronei Miotto item mantido 

na pauta do expediente. 

10. Conversão de Carga didática para atividade administrativa – Relator: Prof. 

Danilo Centeno: item passado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.  

 

Sessão encerrada às 17h48.           


