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Sinopse da sessão ordinária nº 10/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 10ª sessão ordinária de 2016 do 

Conselho do CCNH, realizada no dia 07 de novembro, 

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

da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Paula informou o recebimento e aprovação da solicitação de cadastro como 

pesquisador doutor colaborador (PDC) de Patrícia Pulcini Rosvald Donaire (Química, 

supervisora: Amedea Barozzi Seabra).  

2. Comentou sobre a elaboração da versão preliminar do PPI pelo grupo de 

trabalho (GT), já discutida com os dirigentes da UFABC e que será analisada pelos conselhos 

dos centros. Informou que tal versão do PPI será enviada ao ConsCCNH nos próximos dias para 

avaliação, e solicitou aos conselheiros que enviem comentários e sugestões até o fim de 

novembro.  

3. Ronei expôs proposta de texto para a realização de consulta à comunidade 

do centro acerca da proposta colocada pela pró-reitoria de planejamento na 4ª sessão 

extraordinária, de acesso controlado à UFABC no período da noite e madrugada como 

alternativa para reduzir gastos com vigilância e portaria. Informou que a consulta será enviada à 

comunidade CCNH por e-mail, no prazo de dois dias. 

 

Informes dos Conselheiros:  

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

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

2. Lembrou que, com a abdicação de Wagner ao mandato de conselheiro, a 

posição de ouvidor do ConsCCNH está vacante. Ronei sugeriu que Arnaldo atue como ouvidor 

em caráter pro tempore e a eleição de um novo ouvidor seja pautada na próxima sessão, sendo 

acatado. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação das Atas da 9ª sessão ordinária e 4ª sessão extraordinária: A 

ata da 4ª sessão extraordinária, com as alterações sugeridas, foi aprovada com 3 abstenções 

(Leonardo Lira, Dalmo Mandelli e Renato Kinouchi, ausentes à sessão). A ata da 9ª sessão 

ordinária foi aprovada com 2 abstenções (Renato Kinouchi e Leonardo Lira, ausentes à sessão). 
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2. Avaliações em estágio probatório: as avaliações de 12 meses dos 

professores André Luis La Salvia, Matteo Raschietti e Suze de Oliveira Piza (Filosofia) 

recomendando a continuidade em estágio probatório foram aprovadas por votação simbólica. 

 

Expediente: 

1. Subárea do Edital nº 218 - Área: Filosofia – relator Marcelo Christoffolete: 

proposta elevada à ordem do dia e aprovada com uma abstenção (Renato Kinouchi, por conflito 

de interesse). 

2. Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia – relator Dalmo 

Mandelli: tema elevado à ordem do dia. O projeto pedagógico com as alterações sugeridas foi 

aprovado por unanimidade. 

3. Relatório final RTI-FAPESP 2014/2015 – relator Danilo Centeno: tema 

elevado à ordem do dia; relatório aprovado por unanimidade. 

4. Calendário de reuniões do ConsCCNH – relatores Ronei Miotto e Priscila 

Arakaki: tema elevado à ordem do dia; calendário proposto aprovado por unanimidade. 

5. Alteração da resolução 01/2014 – RTI-FAPESP: tema encaminhado à pauta 

da próxima sessão, sob a relatoria de Danilo Centeno. 

  

 

Sessão encerrada às 16h13.         

 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


