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Ata da sessão ordinária nº 07/2015 - CCNH – ConsCCNH  
 

Ata da nona sessão ordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia 05 2 

de outubro de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita 3 

à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi 4 

presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da 5 

UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: os representantes docentes: 6 

Danilo da Cruz Centeno, Renato Rodrigues Kinouchi, Wagner Alves Carvalho, Marcelo 7 

Augusto Christoffolete, Fernando Luiz Cássio Silva e Dalmo Mandelli. A representante técnico-8 

administrativa Natasha Ramos Morare teve ausência justificada tendo sido representada por seu 9 

suplente Leonardo Lira Lima. Não votantes: Luiz Fernando Barrére Martin e Paulo Tadeu da 10 

Silva, respectivamente vice-coordenador e coordenador do Bacharelado em Filosofia. Ausência 11 

Justificada: a vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello Havendo quórum legal, às catorze 12 

horas e oito minutos o presidente declarou aberta a sessão. Informes da Direção: Prof. Ronei 13 

transmitiu o relatado pela Profa. Andrea Onofre, de que o projeto da RTI-FAPESP 2015 já 14 

consta como aprovado no sistema SAGE. Informou que talvez seja necessária a prorrogação da 15 

RTI 2014, tendo em vista as dificuldades orçamentárias para a realização das importações. Em 16 

seguida, retomou as discussões referentes à RTI e o desejo expresso do conselho de que os 17 

subprojetos reflitam questões de infraestrutura importantes para o centro. Fez apenas uma 18 

ressalva no que concerne à compra de no-breaks de grande porte, visto que esse tipo de 19 

equipamento não pode ser comprado com verbas de projetos regulares, mas apenas com verba da 20 

RTI. Informou que o Prof. Adriano Benvenho foi indicado pelo ConsCCNH para representar o 21 

Centro junto ao Escritório de Integridade em Pesquisa. Solicitou a inversão de pauta e a 22 

promoção para ordem do dia dos Processos Seletivos para Professor Visitante, itens 8, 9, 10, 11 e 23 

15. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Informes dos Conselheiros: Não houve 24 

informes dos Conselheiros Ordem do dia: 1 - Aprovação das Atas da 7ª sessão ordinária e da 7ª 25 

extraordinária – relator: Prof. Ronei Miotto. Em discussão, o prof. Wagner Carvalho sugeriu uma 26 

mudança de redação à ata da 7ª sessão ordinária para melhor esclarecer o contexto. Ata aprovada 27 

com a abstenção do prof. Dalmo Mandelli, que não estava presente. Quanto à ata da 7ª sessão 28 

extraordinária, o conselheiro Leonardo Lira observou que o nome do Prof. Vani Xavier não foi 29 

citado nominalmente no rol de docentes do CCNH autorizados a participar do projeto e solicita 30 

sua inclusão. Ata aprovada com a abstenção do Prof. Renato Kinouchi que não estrava presente. 31 

2. Solicitação de abertura de concurso de professor visitante na área de Física -  o relator, prof. 32 

Ronei Miotto, justificou a necessidade das contratações de 4 docentes para a área e indicou 33 

tratar-se de dois processos distintos: um na área de Física da Matéria Condensada Interdisciplinar 34 

e outra de Física das Interações Fundamentais e Informação Quântica. O prof. Adriano 35 

Benvenho, coordenador do Bacharelado em Física, complementou as informações. O presidente 36 

esclareceu que a contratação de visitantes não impacta na contratação de professores adjuntos, ou 37 

seja, as contratações são independentes. O item é aprovado por unanimidade. 3.  Solicitação de 38 

abertura de concurso de professor visitante na área de Ensino de Física – o relator, prof. 39 

Fernando Cássio, justificou a necessidade de contratação de dois docentes na área. O presidente 40 

esclareceu que a Direção do CCNH indicou aos coordenadores de curso que os docentes que 41 
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solicitam afastamento devem ser substituídos por professores visitantes sempre que possível. O 1 

item foi aprovado por unanimidade.  4. Solicitação de abertura de concurso de professor visitante 2 

na área de Ensino de Química - o relator, prof. Fernando Cássio, apresentou as justificativas para 3 

abertura do concurso. O item foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de abertura de 4 

concurso de professor visitante na área de Química - o relator, prof. Fernando Cássio, apresentou 5 

as justificativas para abertura de dois concursos com uma vaga na área de Química Tecnológica 6 

e duas vagas na área de Química Geral. O item foi aprovado por unanimidade.  6. Solicitação de 7 

abertura de concurso de professor visitante na área Ensino de Biologia - o relator, prof. Ronei 8 

Miotto, apresenta as justificativas para abertura do concurso. O item é aprovado por 9 

unanimidade. Expediente:  1 - Indicação de Representante do CCNH na CPCO – o relator: Prof. 10 

Ronei Miotto relata a consulta realizada pela Direção do Centro e informa que os professores 11 

Marcos Ávila e Ana Champi candidataram-se a representar o centro. Após algumas 12 

considerações, o Conselho indica o prof. Marcos Ávila como membro titular e o profa. Ana 13 

Champi como suplente.  2 - Solicitação de Redistribuição da Dra. Amedea Barozzi Seabra 14 

através da Chamada Pública UFABC 01/2014 – o relator, Prof. Marcelo A. Christoffolete, 15 

relatou que o assunto foi discutido pela plenária do Bacharelado em Química e pelo programa de 16 

pós-graduação em Química, tendo a docente inclusive participado de um seminário para 17 

apresentar sua aderência à UFABC. Elevado à ordem do dia, o item foi aprovado por 18 

unanimidade. O representante técnico administrativo Leonardo Lira retirou-se neste momento 19 

para tratar de assuntos ligados ao Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFABC. 3 - 20 

Solicitação de Redistribuição da Dra. Ivani Lúcia de Oliveira Santana através da Chamada 21 

Pública UFABC 01/2014 – o relator, Prof. Renato Kinouchi, apresentou o histórico da questão e 22 

informou que a Dra. Ivani já havia solicitado redistribuição através da Resolução 01/2014 do 23 

ConsCCNH, solicitação essa negada pela Coordenação do Bacharelado em Filosofia. A seguir 24 

relatou as discussões ocorridas na plenária conjunta do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia: 25 

trata-se de uma Bolsista em Produtividade em Pesquisa nível 1D, cuja formação acadêmica não 26 

ocorreu especificamente na área de filosofia. Assim, o conjunto das plenárias indicou que a 27 

docente poderia ser acolhida pela área de filosofia, desde que não comprometesse uma vaga dos 28 

cursos de bacharelado e licenciatura, ou seja, desde que a Reitoria providenciasse uma vaga 29 

adicional para o CCNH, além das 210 vagas originalmente acordada. Destaca que a presença de 30 

uma pessoa experiente seria bastante salutar para o Centro, para a área de filosofia, bem como 31 

para a possível implantação de um curso de Bacharelado em Artes e Tecnologia. O presidente 32 

esclareceu o rito dos pedidos de redistribuição através da chamada pública, indicando que, caso o 33 

Conselho decida pela aprovação condicional como sugerida pelo relator, essa será a posição 34 

defendida pela Direção do Centro nas demais instâncias da UFABC. O presidente passou a 35 

palavra ao professor Luiz Fernando, vice coordenador do Bacharelado em Filosofia, que relatou 36 

o histórico da primeira solicitação de redistribuição indeferida pela Coordenação de Curso. 37 

Sustentou tratar-se do mesmo pedido de redistribuição, o que levou a Coordenação a novamente 38 

indeferi-lo e defendeu que, em sua opinião, o ConsCCNH também deve indeferi-lo, já que a 39 

solicitante não é da área de filosofia. Fez críticas ao processo de criação de novos cursos, 40 

especificamente ao Bacharelado em Artes e Tecnologia (BAT); questionou a contratação de 41 

professores via redistribuição para novos cursos, reiterou sua posição em defesa do 42 

indeferimento da solicitação e questionou o motivo pelo qual o assunto está em discussão no 43 
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ConsCCNH. O presidente esclareceu que três docentes haviam solicitado a inclusão do item em 1 

pauta, tendo em vista as deliberações da plenária conjunta da filosofia, e que caberia apenas à 2 

Presidência julgar a admissibilidade da solicitação. Uma vez estabelecido que a solicitação é 3 

procedente, ela foi pautada, conforme previsto no Regimento do ConsCCNH. O prof. Marcelo 4 

Christoffolete lembrou ter sido estabelecido no Consuni que a novos cursos estariam vinculadas 5 

novas vagas, cabendo à Reitoria disponibilizar os meios materiais e humanos para viabilizar 6 

esses novos cursos. Assim, não haveria que se discutir novos cursos sem que a eles fossem 7 

destinadas novas vagas. O presidente lembrou que o prof. Marcelo era representante docente do 8 

CCNH no Consuni na ocasião em que a criação de novos cursos foi discutida naquele Conselho 9 

e reiterou que a Direção do CCNH sempre foi uma das maiores defensoras da política de 10 

atrelamento de novas vagas à criação de novos cursos. O presidente passou a palavra ao Prof. 11 

Paulo Tadeu, coordenador do Bacharelado em Filosofia, que relatou o histórico das duas 12 

solicitações de redistribuição da Dra. Ivani. Informou não ser favorável ao pedido de 13 

redistribuição e passou a relatar o ocorrido na plenária conjunta da filosofia. Segundo ele, em 14 

que pese alguns docentes acreditarem que a solicitante tinha o perfil adequado para o curso, a 15 

maioria entendeu que não. Em uma segunda votação, a maioria da plenária entendeu que o perfil 16 

da solicitante poderia contribuir para a consolidação da UFABC, desde que condicionada à 17 

concessão de uma nova vaga ao CCNH. O presidente questionou o coordenador se a solicitante 18 

tem condições de ministrar os cursos sob responsabilidade do CCNH, já que no caso da não 19 

criação do BAT essa questão poderia trazer dificuldades ao CCNH. Ao questionamento, o prof. 20 

Paulo informou que a solicitante não tem condições, segundo a opinião das coordenações dos 21 

cursos de graduação e pós-graduação, de ministrar qualquer disciplina hoje a cargo do CCNH. O 22 

Prof. Renato Kinouchi informou discordar desse posicionamento, pois participou de reunião da 23 

coordenação do Programa de Pós-graduação em Filosofia e nessa reunião a posição defendida 24 

pelo prof. Paulo não fora consensual.  Segundo o Prof. Renato, a solicitante poderia ministrar 25 

algumas disciplinas na área de estética, por exemplo, inclusive na pós-graduação. O presidente 26 

resumiu as discussões indicando não haver consenso na própria área. O Prof. Marcelo pediu a 27 

palavra e indicou que a discussão deveria seguir outro caminho. A seu ver, o que estava em 28 

discussão seria a utilização de uma vaga do CCNH e não uma solicitação da Reitoria para que o 29 

CCNH recepcionasse a docente; assim, não caberia ao CCNH fazer um esforço para encaixar a 30 

docente, mas se deveria aguardar que a Reitoria tomasse a iniciativa para então o CCNH analisar 31 

a possibilidade de recepcioná-la. A fala do prof. Marcelo foi seguida por observações de diversos 32 

outros conselheiros com entendimentos semelhantes. O Prof. Renato retirou-se da sessão para 33 

ministrar aulas. Após algumas discussões os conselheiros sugeriram ser mais adequado um 34 

pedido de cessão ao invés de redistribuição, já que não existe consenso sobre a inserção da 35 

docente nos cursos sob responsabilidade do CCNH. Os conselheiros concordaram que, tendo em 36 

vista não existir consenso sobre a recepção da docente e nem uma garantia formal de que o 37 

condicionante seria aceito pelas outras instâncias deliberativas da UFABC não haveria condições 38 

de deliberar sobre um pedido condicional. Os profs. Wagner e Marcelo propuseram que o 39 

assunto fosse elevado a ordem do dia, sendo secundados por outros conselheiros. Assim, o 40 

pedido de redistribuição, sem quaisquer condicionantes, foi encaminhado para votação e 41 

indeferido por unanimidade.  4 - Solicitação de Redistribuição do Prof. Saulo Carneiro de Souza 42 

Silva através da Chamada Pública UFABC 01/2014 o presidente passou a palavra ao relator, 43 
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Prof. Wagner, que relatou o histórico do processo e indicou haverem os pareceres favoráveis do 1 

Bacharelado e do Programa de pós-graduação em Física destacando a carência na área de 2 

formação do solicitante. Seu relato foi complementado pelo prof. Adriano, coordenador do 3 

Bacharelado em Física. Por haver consenso, o prof. Wagner sugeriu a passagem do item para a 4 

ordem do dia, tendo a concordância de todos os conselheiros. O item foi aprovado por 5 

unanimidade. Tendo em vista a ausência momentânea do prof. Dalmo, ocorreu uma pequena 6 

inversão de pauta e o item 6 foi tratado antes do item 5. 6 - Pedido de prorrogação de 7 

afastamento para estágio de pós-doutoramento no exterior Prof. Sérgio Sasaki o presidente 8 

passou a palavra ao relator, Prof. Danilo Centeno, que relatou o histórico da solicitação e 9 

apresentou os pareceres favoráveis do Bacharelado em Ciências Biológicas e do Programa de 10 

Pós-Graduação em Biossistemas. O prof. Danilo indicou que a solicitação estaria prevista nas 11 

normativas e que a prorrogação seria pertinente e relevante, ao que o prof. Marcelo acrescentou 12 

que a admissão dos professores visitantes ocorreu justamente para que tais demandas pudessem 13 

ser atendidas. O prof. Wagner sugeriu a passagem do item para a ordem do dia, tendo a 14 

concordância de todos os conselheiros. O item foi aprovado por unanimidade.   5 - Convênio 15 

UFABC/Rhodia – o presidente passou a palavra ao relator, Prof. Dalmo Mandelli, que relatou o 16 

histórico da solicitação do convênio sob responsabilidade do prof. Wendel Alves. O prof. Dalmo 17 

destacou a importância e relevância do convênio para o CCNH. O presidente acrescentou que o 18 

técnico administrativo Leonardo Lira fez uma análise prévia do projeto e que, do ponto de vista 19 

normativo, todos os requisitos foram atendidos. O presidente esclareceu ainda a aplicação da 20 

Taxa de Ressarcimento Institucional e quanto ao limite máximo de 120 horas que um servidor 21 

pode dedicar a atividades eventuais. Após considerações dos conselheiros, o prof. Dalmo sugeriu 22 

a passagem do item para a ordem do dia, tendo a concordância de todos os conselheiros. O item 23 

foi aprovado por unanimidade. 7 - Pedido de afastamento para estágio de pós-doutoramento no 24 

exterior do Prof. Flávio Leandro de Souza – com a palavra, o relator Prof. Wagner Carvalho,  25 

relatou o histórico da solicitação, detalhou os pareceres favoráveis do Bacharelado em Física e 26 

dos Programas de pós-graduação em Física e em Nanociências e Materiais Avançados. 27 

Acrescentou ter sido informado pelo professor Flávio naquele mesmo dia que sua solicitação 28 

contaria com apoio financeiro da Fapesp. O presidente destacou a importância de tais estágios de 29 

qualificação. O prof. Wagner sugeriu a passagem do item para a ordem do dia, tendo a 30 

concordância de todos os conselheiros. O item foi aprovado por unanimidade. 8 - Cadastro de 31 

Pesquisador Doutor Colaborador da Dra. Elierge Barros Costa – o prof. Ronei Miotto declarou 32 

seu impedimento, por ser o supervisor da pesquisadora em questão, e passou a presidência para o 33 

Prof. Wagner. Com a palavra, o relator prof. Dalmo Mandelli indicou que a solicitação atende 34 

aos requisitos normativos e reúne as condições para aprovação. O prof. Dalmo sugeriu a 35 

passagem do item para a ordem do dia, tendo a concordância de todos os conselheiros. O item foi 36 

aprovado com a abstenção do prof. Ronei Miotto, por estar impedido. O prof. Ronei reassumiu a 37 

presidência. 9 - Solicitação de encerramento das atividades da CAC – Com a palavra, o relator, 38 

prof. Danilo Centeno, fez um relato das atividades da CAC e um parecer pormenorizado do prof. 39 

Célio, presidente da CAC, que estava impedido de comparecer à reunião por estar em 40 

afastamento no exterior. Relatou que todos os documentos sugeriram em que a CAC já cumpriu 41 

suas atribuições, sendo adequada sua extinção. O prof. Wagner sugeriu a passagem do item para 42 

a ordem do dia, tendo a concordância de todos os conselheiros. O item foi aprovado por 43 
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unanimidade. 10 - Solicitação de afastamento esporádico para estágio de pós-doutoramento no 1 

Brasil do Prof. Luca Pitteloud – Dada a ausência do Prof. Renato Kinouchi, o presidente assumiu 2 

a relatoria e informou tratar-se de um pedido de pós-doutoramento no Brasil do Prof. Luca, 3 

recentemente contratado para os quadros da UFABC. Esclareceu que existe previsão legal para 4 

tal solicitação e que ela visa garantir a formalização de seus afastamentos de curta duração para 5 

participar dos encontros previstos no projeto de pós-doutoramento. Após algumas ponderações 6 

dos conselheiros, o relator sugeriu a passagem do item para a ordem do dia, tendo a 7 

concordância de todos os conselheiros. O item foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais 8 

quem quisesse fazer o uso da palavra, às dezessete horas e trinta e quatro minutos, o presidente 9 

deu por encerrada a sessão, da qual eu, Ronei Miotto, lavrei a presente ata. 10 

 

 

 

Ronei Miotto 
Diretor 


