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Ata da sessão ordinária nº 10/2018 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da décima sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e dezesseis 2 

minutos do dia doze de novembro de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Santa Terezinha, 4 

Santo André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 5 

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora Paula 6 

Homem de Mello, os representantes docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Adriano 7 

Reinaldo Viçoto Benvenho, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, João Rodrigo S. da 8 

Silva e Patrícia da Silva Sessa; o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa 9 

e a representante discente da pós-graduação Tatiana Pedron. Ausências Justificadas: os 10 

representantes docentes: Dalmo Mandelli Paulo de Ávila Júnior e Silvio Ricardo G. Carneiro. 11 

Convidados: André Luis La Salvia, coordenador da Licenciatura em Filosofia, e José Luiz Bastos 12 

Neves, vice-coordenador do Bacharelado em Filosofia. Não votantes: Priscila Nakano Arakaki pela 13 

secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da 14 

Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro de pesquisadores doutores colaboradores (PDC) 15 

aprovadas de: Adriano Lana Cherchiglia (Física; supervisor: Marcos Donizeti R. Sampaio), Lucio 16 

Frigo (Química; supervisora: Amedea Barozzi Seabra) e Naiza Vilas Bôas (Química; supervisor: 17 

Mauro Coelho dos Santos), bem como a solicitação de cadastro de pesquisador colaborador (PC) 18 

aprovada de: Herich Henrique Lafayete Bastos de Lima (Química; supervisor: Dalmo Mandelli). 19 

Acrescentou que uma resolução alterando as resoluções ConsUNI 153 e 154 está na pauta do 20 

Conselho Universitário, mas não deve ter impacto significativo sobre os programas de pesquisa. 2. 21 

Informou a autorização concedida à professora Cristiane Negreiros para realização de atividade 22 

esporádica. 3. Comunicou a orientação dada à profª Katya Aurani a respeito dos e-mails enviados à 23 

comunidade. 4. Informou a divulgação dos “Horários Tetris” para o primeiro quadrimestre pela 24 

PROGRAD. 5. Comentou o questionamento sobre os procedimentos para a solicitação de 25 

afastamento docente, lembrando que as solicitações de afastamento são normatizadas por esferas 26 

superiores ao Centro. 6. Comunicou o agendamento de reunião com os docentes do campus São 27 

Bernardo para o dia 13 de novembro à tarde, para avaliação da mudança de atendimento no campus. 28 

Informes dos Conselheiros: 1. Arnaldo informou a assinatura, pela Agência de Inovação, dos 29 

primeiros contratos de transferência de tecnologia de projetos aprovados por este Conselho. Deixou 30 

a sessão em seguida. Ordem do dia. 1. Ata da 9ª sessão ordinária: o tema foi mantido em pauta, 31 

por solicitação da secretaria. 2. Avaliações em estágio probatório: A avaliação de 12 meses do Prof. 32 

César Augusto João Ribeiro, com recomendação de continuação em estágio probatório, foi 33 

aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de abertura de concurso na área de Ensino de Filosofia – 34 

Relatora: Patrícia da Silva Sessa – Patrícia apresentou relato favorável à aprovação do tema. Em 35 

votação, a abertura de concurso na área de Ensino de Filosofia foi aprovada por unanimidade. 4. 36 

Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Filosofia – Relator: Dalmo Mandelli – O tema 37 

foi assumido pela direção, ante as ausências justificadas da chapa. Ronei apresentou o relato de 38 

Dalmo favorável à aprovação do projeto pedagógico, no qual pontua os esclarecimentos da área 39 

demandante às questões apresentadas no relato anterior. Em votação, o projeto pedagógico do curso 40 

foi aprovado por unanimidade. Os professores José Luiz e André deixaram a sessão às catorze horas 41 

e quarenta e oito minutos. Expediente. 1. Solicitação de conversão de carga didática em 42 

administrativa para Diretor da Agência de Inovação. Interessado: Arnaldo Rodrigues dos Santos 43 

Jr. – Relator: Allan Moreira Xavier – João Rodrigo expôs relato favorável à concessão da 44 
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conversão. Danilo questionou a justificativa para a concessão de 100%. Ronei pontuou que a 1 

resolução ConsEPE 177 sugere a atribuição com base na gratificação pontuada na portaria de 2 

nomeação, mas destacou que este seria apenas um dos critérios para fundamentar tal decisão. 3 

Heloísa pontuou a necessidade de ponderar o volume de trabalho para avaliar a percentagem de 4 

conversão a ser concedida. Adriano pontuou que a resolução data de 2014, um contexto bastante 5 

diverso do atual. Seguindo o relator, a presidência propôs a elevação do tema à pauta da ordem do 6 

dia, sendo acatada. Na ordem do dia, a presidência propôs dividir o tema em tópicos, sendo acatada. 7 

1. Concessão de conversão de carga didática em administrativa. Em votação, a concessão de 8 

conversão de carga didática em administrativa para o cargo de Diretor da Agência de Inovação foi 9 

aprovada por unanimidade. 2. Caso aprovado o tópico anterior, qual a percentagem a ser aplicada? 10 

Duas propostas foram colocadas ao conselho: 70%, percentagem concedida a pró-reitores adjuntos 11 

e vice-diretores de Centro, ou 100%, correspondente a CD-3, a classificação atribuída na portaria de 12 

nomeação. Em votação, a concessão de 100% foi aprovada por 6 votos a 1. 3. Deve ser adotado um 13 

gatilho para a revisão das concessões pelo conselho? Em votação, a adoção de um gatilho para a 14 

revisão das concessões foi aprovada por unanimidade. 4. Caso aprovado o tópico anterior, definir o 15 

que deflagrará tal revisão: se um critério de temporalidade ou outro. Danilo propôs que a revisão se 16 

dê quando da mudança da composição da reitoria. Renato sugeriu que o Conselho recomende ao 17 

ConsEPE a revisão da resolução, e propôs que a revisão seja anual e até o mês de agosto, antes do 18 

fechamento da alocação didática. Heloísa sugeriu que a revisão seja bianual, já que a alocação 19 

didática tem sido planejada nesta base. Foi acordado que em dois anos todas as conversões não 20 

definidas pela ConsEPE 177 e autorizadas pelo ConsCCNH serão revisadas pelo Conselho. Foi 21 

definido que a reavaliação será realizada em junho de 2020 com efeito no planejamento de 2021. 2. 22 

Projeto de extensão do Laboratório de Compostos Bioativos da UFABC – Relator: Heloísa França 23 

Maltez – Heloísa expôs seu relato favorável à aprovação do projeto. A presidência propôs a 24 

elevação do tema à pauta da ordem do dia, sendo acatada. Na ordem do dia, o projeto de extensão 25 

foi aprovado por unanimidade. Foi solicitado à secretaria consultar a Divisão Administrativa e 26 

outros servidores com mais conhecimento na questão sobre a melhor forma de encaminhamento 27 

desse tipo de ação. 3. Calendário ConsCCNH 2019 – Relator: Renato da Silva Correa – Renato 28 

expôs seu relato e uma proposta de calendário para as sessões do próximo ano. Propôs também que 29 

as solicitações de relatoria sejam realizadas em fluxo contínuo, ao invés de se aguardar para enviar 30 

a demanda aos relatores num prazo vinculado à sessão seguinte do Conselho. A presidência propôs 31 

o encaminhamento do tema à sessão seguinte, sendo acatada. O tema foi encaminhado à ordem do 32 

dia da sessão de dezembro de 2018, sob relatoria conjunta de Adriano Benvenho e Tatiana Pedron. 33 

4. Solicitação de abertura de concurso na área de Física, subárea Gravitação – Relator: Paulo de 34 

Ávila Jr. – O tema foi assumido pela presidência, ante as ausências justificadas da chapa. Ronei 35 

apresentou o relato de Paulo, favorável à abertura de concurso na área. Renato propôs a elevação do 36 

tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a abertura do concurso proposto foi aprovada 37 

por unanimidade. 5. Fluxo de encaminhamentos de demandas à CALGP para aplicação da Reserva 38 

Técnica Institucional – RTI FAPESP para 2019 – Relator: Danilo Centeno – Ronei informou sobre 39 

reunião realizada com CALGP em 12 de novembro, na qual foi apresentado um mapeamento inicial 40 

dos espaços elaborado pelo Prof. Carlos Silva, e comentou os estudos a serem realizados pela 41 

comissão para o ano de 2019. Danilo expôs seu relato propondo a elaboração de um cronograma 42 

com datas limite para recebimento e avaliação das sugestões pela CALGP, e de uma tabela de 43 

pontuação com critérios para orientar a definição da lista de prioridades. Paula pontuou que os 44 

critérios macro já estão estabelecidos pela resolução que normatiza a aplicação da RTI-FAPESP no 45 

centro. A presidência sugeriu o encaminhamento do tema à sessão seguinte, recomendando a Danilo 46 
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que discuta com a CALGP uma proposta de cronograma e traga a versão consolidada para 1 

apresentação na sessão seguinte. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às 2 

dezessete horas e onze minutos da qual eu, Priscila Nakano Arakaki, secretária executiva do CCNH, 3 

lavrei a presente ata. 4 

 

 

Priscila Nakano Arakaki 

Secretária Executiva 

 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 


