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Ata da sessão ordinária nº 10/2016 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da décima sessão ordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

de novembro de dois mil e dezesseis, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 3 

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

presidida por Paula Homem de Mello, vice-diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas 5 

da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: o diretor do CCNH, Ronei 6 

Miotto, os representantes docentes Alysson Fabio Ferrari, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, 7 

Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Fernando Luiz Cássio Silva, Marcelo Augusto 8 

Christoffolete e Renato Rodrigues Kinouchi, o representante docente suplente Tiago Rodrigues, 9 

o representante técnico-administrativo Leonardo Lira Lima e o representante discente de 10 

graduação Thales Rocha de Macedo. Ausentes: o representante docente Rodrigo Luiz O. R. 11 

Cunha teve sua ausência justificada. Não votantes: Raquel de Freitas Silva Cardim e Priscila 12 

Moura Arakaki, secretárias do ConsCCNH. Convidados: Marília Mello Pisani, coordenadora da 13 

Licenciatura em Filosofia. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão e passou a presidência a 14 

Paula, por questões de saúde. Paula apresentou os Informes da Direção: 1. Informou o 15 

recebimento e aprovação da solicitação de cadastro como pesquisador doutor colaborador (PDC) 16 

de Patrícia Pulcini Rosvald Donaire (Química, supervisora: Amedea Barozzi Seabra). 2. 17 

Comentou que o grupo de trabalho (GT) de elaboração do projeto pedagógico institucional 18 

elaborou uma versão preliminar do PPI, que foi discutida com os dirigentes da UFABC e será 19 

analisada pelos conselhos dos centros. Informou que esta versão do PPI será enviada ao 20 

ConsCCNH nos próximos dias para avaliação, e solicitou aos conselheiros que lhe enviem 21 

comentários e sugestões até o fim de novembro. 3. Ronei expôs proposta de texto para a 22 

realização de consulta à comunidade acerca da proposta colocada pela pró-reitoria de 23 

planejamento na 4ª sessão extraordinária, de acesso controlado à UFABC no período da noite e 24 

madrugada como alternativa para reduzir gastos com vigilância e portaria. A consulta será 25 

enviada dentro de dois dias à comunidade CCNH por e-mail. Passou-se aos Informes dos 26 

Conselheiros: 1. Marcelo comentou sobre a proposta do Programa Nacional de Educação na 27 

Reforma Agrária (PRONERA), em discussão na Comissão de Graduação (CG). 2.  Lembrou 28 

que, com a abdicação de Wagner ao mandato de conselheiro, a posição de ouvidor do 29 

ConsCCNH está vacante. Ronei sugeriu que Arnaldo atue como ouvidor em caráter pro tempore 30 

e a eleição de um novo ouvidor seja pautada na próxima sessão, sendo acatado. Apontou também 31 

a ausência frequente dos conselheiros discentes e solicitou o levantamento das ausências. Dando 32 

seguimento, passou à Ordem do dia: 1. Aprovação das atas da 4ª sessão extraordinária e da 9ª 33 

sessão ordinária de 2016: Marcelo questionou se há necessidade de o conselheiro titular ter sua 34 

ausência justificada caso o suplente compareça à sessão. Paula informou que, havendo um 35 

membro da chapa presente, o outro não deve ser listado como ausente. Ronei propôs a realização 36 

que a direção e a secretaria estudem a questão, sendo acatado. A ata da 4ª sessão extraordinária 37 

com as alterações propostas foi aprovada com 3 abstenções (Leonardo Lira, Dalmo Mandelli e 38 

Renato Kinouchi, ausentes à sessão). A ata da 9ª sessão ordinária foi aprovada com 2 abstenções 39 

(Renato Kinouchi e Leonardo Lira, ausentes à sessão). 2. Avaliação em estágio probatório: Em 40 

análise, as avaliações do estágio probatório de 12 meses dos professores André Luis La Salvia, 41 
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Matteo Raschietti e Suze de Oliveira Piza (Filosofia) recomendando a continuidade em estágio 1 

probatório foram aprovadas por votação simbólica. Passou-se ao Expediente: 1. Subárea do 2 

Edital nº 218 - Área: Filosofia – relator Marcelo Christoffolete: Marcelo expôs seu relato 3 

contextualizando a questão e pontuando que as sugestões do relator anterior não foram acatadas 4 

pela plenária do curso. Renato esclareceu que a sugestão do relator consistia de uma única 5 

palavra, e foi motivado por interpretação equivocada do relator anterior (o próprio). O relator 6 

sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundado por Arnaldo e acatado pelos demais 7 

conselheiros. Na ordem do dia, o tema foi colocado em votação e aprovado com uma abstenção 8 

(Renato Kinouchi, por conflito de interesse). 2. Projeto Pedagógico da Licenciatura em 9 

Filosofia – relator Dalmo Mandelli: Dalmo expos seu relato favorável à aprovação do projeto, 10 

elogiando o curso pela qualidade da redação, e explicando as críticas efetuadas. Marília realizou 11 

esclarecimentos pontuais sobre os aspectos questionados no relato. Acerca da necessidade de 12 

constar no PPC regulamentação ou normas que regem as atividades teórico-práticas, apontada 13 

pelo relator, Ronei sugeriu a elaboração de uma portaria normativa pela licenciatura em Filosofia 14 

para reger a questão. Tal portaria deve constar como anexo do PPC. O relator mencionou que 15 

este PPC consta da pautado da Comissão de Graduação (CG), antes de ter sido aprovado pelo 16 

conselho de centro. Ronei esclareceu que a pró-reitora da graduação, Paula Tiba, contatou a 17 

direção do centro avisando que colocaria o tema na pauta da CG para não haver prejuízo ao 18 

cronograma. A coordenação do curso acatou as sugestões do relator. Ronei elogiou a lista de 19 

opções limitadas ofertadas pelo curso, por seu caráter interdisciplinar, e o fato de todas as 20 

disciplinas relevantes para o curso terem sido relacionadas como de opção limitada. Renato 21 

Kinouchi propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundado por Arnaldo. Na ordem do 22 

dia, o tema foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3. Relatório final RTI-23 

FAPESP 2014/2015 – relator Danilo Centeno: Danilo apresentou seu relato favorável à 24 

aprovação do relatório final 2013-2014. Ronei sugeriu a elevação a ordem do dia, sendo 25 

secundado por Alysson e Arnaldo. Na ordem do dia, o relatório foi colocado em votação e 26 

aprovado por unanimidade. Profª Marília deixou a sessão às 15h35. 4. Calendário de reuniões do 27 

ConsCCNH – relatores Ronei Miotto e Priscila Arakaki: Priscila apresentou a proposta de 28 

calendário de reuniões, destacando ter sido elaborada com base na lógica adotada para a 29 

elaboração do calendário de 2016. Ronei propôs a elevação do tema à ordem do dia, secundado 30 

por Arnaldo e Renato Kinouchi. Na ordem do dia, o tema foi colocado em votação e aprovado 31 

por unanimidade. Leonardo deixou a sessão às 15h48. 5. Alteração da resolução 01/2014 – RTI-32 

FAPESP. Ronei expôs a proposta de alteração com o acréscimo, em paralelo à chamada pública, 33 

da possibilidade de indicação pela direção do centro e a CALGP de projetos que considerem 34 

estruturais para a universidade. Marcelo apontou que, caso a CALGP se coloque como 35 

demandante, haveria conflito de interesse em seu papel de avaliador das demandas. Ronei 36 

lembrou que, neste caso, a Divisão Administrativa realizaria tal análise. Marcelo perguntou 37 

quanto aos critérios a serem considerados pela CALGP ao pensar em propostas potenciais de 38 

demanda para a RTI. Paula lembrou que as demandas multiusuário seriam apontadas pela 39 

CALGP. Tiago pontuou que a CALGP seria só mais uma demandante, em paralelo à chamada 40 

pública, visto que a comissão agrega representantes das diversas áreas. Ronei apontou que essa 41 

mudança representa o aumento do número de canais para recebimento de demandas. Propôs 42 

como encaminhamento a indicação de um relator para o tema, evitando-se a relatoria pela 43 
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presidência do conselho ou da CALGP. Tiago enfatizou que a CALGP é uma comissão assessora 1 

do conselho, cujo papel é propor ideias ao ConsCCNH, deixando a critério deste a decisão. 2 

Arnaldo pontuou que esta resolução precisa ser atualizada, pois data de 2014. Marcelo sugeriu 3 

que o relator procure apresentar cenários possíveis. Danilo foi indicado como relator. Esgotada a 4 

pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às dezesseis horas e treze minutos, da qual eu, 5 

Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 6 
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