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Sinopse da sessão ordinária nº 10/2015/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 10ª sessão ordinária de 2015 do 

Conselho do CCNH, realizada no dia 16 de novembro, 

às 14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André 

da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto informou quanto à aprovação das solicitações de 

cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador (PDCs) dos doutores: Elierge Barros Costa 

(Nanociências e Materiais Avançados), Flávio Lopes Alves, Sivoney Ferreira de Souza (Ciência 

e Tecnologia / Química), Alan Maciel da Silva (Física) e Rajveer Jha, Mr. (Física); bem como da 

solicitação de cadastro de Pesquisador Colaborador (PC) de Larissa Ribeiro de Souza 

(Bacharelado em Química).  

2. Informou sobre a aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos de 

Bacharelado em Física, Bacharelado em Química, Bacharelado em Ciências Biológicas e 

Licenciatura em Física pelo ConsEPE. 

3. Informou que o GT Docentes está revisando a distribuição de vagas e este 

trabalho tem conclusão prevista para novembro deste ano, sendo que o documento final será 

apresentado aos conselhos de centro para análise.   

4. Profª Paula informou sobre os trabalhos do GT de Atuação Docente e o 

instrumento de coleta de informações. Apontou que será elaborada uma resolução ConsUNI para 

instituir este instrumento, e que a versão final do texto será apresentada aos conselhos de centro 

para discussão e validação.  

5. Prof. Ronei expôs a necessidade de normatização para a distribuição das 

salas docentes no CCNH. O tema constará da sessão seguinte do ConsCCNH, sob a relatoria do 

Prof. Dalmo Mandelli.   

6. Profª Paula informou o encerramento do projeto RTI-FAPESP 2012/3 e 

apresentou atualizações do projeto RTI-FAPESP 2014.  

7. Prof. Ronei informou sobre a reunião realizada com os coordenadores de 

cursos para tratar da carga didática para docentes, considerando o cenário atual e a estimativa 

apresentada pela reitoria para 2016. 

8. Informou sobre a realização do III Encontro dos Surdos do ABC, que teve o 

apoio da secretaria do CCNH. 
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Informes dos Conselheiros: 

 

Não houve.  

 

Ordem do Dia:  

 

1. Ata da 9ª sessão ordinária: aprovada por unanimidade.  

2. Avaliações em estágio probatório: Continuação do estágio probatório 

aprovada: professores Diogo Librandi da Rocha, Fernando Luis Cassio Silva, Marcio Santos da 

Silva, João Rodrigo Santos da Silva e Patrícia da Silva Sessa (12 meses); professores Antonio 

Alvaro Ranha Neves, Breno Arsioli Moura, Bruno Lemos Batista, Fernanda Franzolin, Gabriel 

Teixeira Landi e Giselle Watanabe (24 meses). Aprovados em estágio probatório (30 meses): 

professores Gustavo Morari do Nascimento, Monique Hulshof, Paula Priscila Braga e William 

Steinle. 

 

Expediente:  

 

1. Solicitação de contratação de Professores Adjuntos na área de Filosofia, 

subáreas de “Fenomenologia” e de “Lógica e Filosofia da Lógica” – solicitações de abertura de 

edital aprovadas por unanimidade. 

2. Solicitação de contratação de Professores Visitantes na área de Filosofia, 

subáreas de “Filosofia Geral” e de “Ensino da Filosofia” – solicitações de abertura de edital 

aprovadas por unanimidade. 

3. Solicitação de contratação de Professores Adjuntos na área de Química, 

subáreas de “Bioquímica” e “Química Inorgânica” – solicitações de abertura de edital aprovadas 

por unanimidade. 

4. Solicitação de contratação de Professores Visitantes na área de Ciências 

Biológicas, subáreas de “Biologia Vegetal”, “Zoologia de Invertebrados” e “Geologia e 

Paleontologia” – solicitações de abertura de edital aprovadas por unanimidade.  

5. Indicação de composição de banca para concurso de professor adjunto – 

Área: Filosofia / Subárea: Ética – tema encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte. 

6. Proposta de Calendário para o ConsCCNH em 2016 – aprovada com as 

alterações sugeridas. 
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7. Resolução de Capacitação e Qualificação dos Técnicos Administrativos do 

CCNH – encaminhada à ordem do dia da sessão seguinte, sob relatoria do Prof. Marcelo 

Christoffolete 

8. Composição de novas comissões de avaliação de estágio probatório – 

aprovada criação das Comissões Assessoras de Avaliação de Estágio Probatório Docente do 

CCNH. Aprovada também a indicação de docentes proposta para as comissões das grandes áreas 

de Ciências Biológicas e Física. 

9. Validação da missão do CCNH – os trabalhos serão conduzidos pelas 

divisões administrativa e acadêmica do Centro, conforme apresentado ao Conselho. 

 

 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 


