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Sinopse da sessão ordinária nº 10/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 10ª sessão ordinária de 2017 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 06 de novembro, às 14h00, na 

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

Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei Miotto informou as solicitações de cadastro e renovação de pesquisadores 

doutores colaboradores (PDC) e pesquisadores colaboradores (PC) aprovadas no período. 

2. Mencionou a resposta da Reitoria ao recurso sobre o indeferimento da solicitação 

de afastamento com ônus limitado de Ana Amélia Bergamini Machado. Propôs ao conselho que a 

direção encaminhe, em nome deste conselho, recurso ao Ministério da Educação, sendo acatado. 

3. Comentou sobre o e-mail enviado pela direção aos docentes do centro acerca do 

estudo sobre o impacto dos afastamentos. Salientou que o tema continua sob a relatoria de Patrícia 

Sessa e constará da pauta da primeira sessão de 2018. 

4. Apresentou e comentou o estudo encaminhado pela área de Filosofia sobre a 

necessidade de vagas de professores visitantes.  

 

Informes dos Conselheiros: 

1. Patrícia Dantoni propôs que a convocação e a pauta das sessões do conselho 

sejam enviadas por e-mail não só para os conselheiros mas a todos os docentes do CCNH, 

acrescentando-se a frase “todos os conselheiros estão à disposição para esclarecimentos”. Sugestão 

acatada. 

 

Ordem do dia: 

1. Atas da 8ª e 9ª sessões ordinárias – relator: Ronei Miotto: As atas foram 

aprovadas por unanimidade.  

2. Avaliações em estágio probatório – relator: Ronei Miotto A avaliação de 24 

meses favorável à continuação em estágio probatório de Rafael Cava Mori (Química) foi aprovada 

por unanimidade. 

3. Solicitação de conversão de carga didática em carga administrativa. Interessado: 

Prof. Vani X. Oliveira Jr. – relator: Dalmo Mandelli. Solicitação indeferida por 6 votos ante 2 

votos favoráveis. Apontou-se a necessidade de normatização do assunto no âmbito do CCNH, 

visando futuras solicitações, encaminhado à pauta da próxima sessão, sob título “conversão de 

carga didática em administrativa” e relatoria de Danilo Centeno. 
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4. Normas para credenciamento / descredenciamento de docentes de curso – relator 

Heloísa F. Maltez. Texto da resolução com alterações propostas aprovado por unanimidade. 

 

Expediente: 

1. Solicitação de afastamento internacional superior a 59 dias – Maximiliano Ujevic 

Tonino. Afastamento aprovado por unanimidade. 

2. CALGP – relator: Tiago Rodrigues. As alocações dos professores: Allan Moreira 

Xavier no laboratório LS 22 do bloco A, Hugo Barbosa Suffredini no laboratório 405 do bloco L, 

Fabiana Rodrigues Costa Nunes no laboratório 103 do bloco Delta, Eloah Rabello Suarez no 

laboratório 407-3 do bloco A, Juliana dos Santos de Souza no laboratório 102/103 do Bloco B, 

Adriana Pugliese Netto Lamas no laboratório L508 do Bloco L, Solange Wagner Locatelli no 

Laboratório LS 22 do Bloco A, Ana Paula de Moraes no Laboratório 103 do bloco Delta, João 

Henrique Ghilardi Lago no Laboratório L507 do Bloco L e Ricardo Sawaya no laboratório de 

Genômica no Bloco Zeta, bem como a mudança de Laura Paulucci Marinho do laboratório 201 para 

o 207 do Bloco L, e de Flávio Leandro de Souza do laboratório 703 do bloco A para o 609 do bloco 

L foram aprovadas por unanimidade. A solicitação de alocação em laboratório da docente Ana 

Paula Areas Dau foi encaminhada à próxima sessão, sob relatoria de Aryane Vigato. 

3. Revisão da Resolução ConsCCNH 03/16 – relator: Renato Correa. Tema mantido 

em pauta. 

4. Implantação de controle de docentes para adicional de insalubridade – relator: 

Arnaldo Rodrigues. Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, proposta de recomendação à 

Reitoria aprovada por unanimidade. 

5. Relatório do grupo de trabalho de alocação didática – relatora Patrícia Dantoni. 

Tema mantido em pauta, sob a mesma relatora. 

6.  Recorrência de atrasos na entrega de documentos – relator: Luciano Puzer. 

Tema encaminhado à próxima sessão, sob a relatoria de Arnaldo Rodrigues. 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 


