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Sinopse da sessão ordinária nº 10/2018/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 10ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH, 

realizada no dia 12 de novembro, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou as solicitações de cadastro de pesquisadores doutores colaboradores 

(PDC) e pesquisador colaborador (PC) aprovadas no período. Acrescentou que uma resolução 

alterando as resoluções ConsUNI 153 e 154 será apreciada pelo Conselho Universitário.  

2. Informou a autorização concedida à professora Cristiane Negreiros para realização 

de atividade esporádica.  

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

enviados à comunidade. 

4. Atualizou sobre reunião realizada com a Comissão de Pesquisa do centro (CALGP) 

na mesma data (12/11/2018).  

5. Informou a divulgação dos “Horários Tetris” pela PROGRAD, para o primeiro 

quadrimestre.  

6. Comentou sobre solicitação de afastamento docente, lembrando que a normatização 

de tais procedimentos se dá em esferas superiores ao Centro, não havendo margem para alterações. 

7. Comunicou o agendamento de reunião com os docentes do campus São Bernardo 

para 13 de novembro à tarde, para avaliação da mudança do atendimento no campus. 

 

 

Informe dos conselheiros:  

1. Arnaldo informou a assinatura, pela Agência de Inovação, dos primeiros contratos 

de transferência de tecnologia de projetos aprovados pelo ConsCCNH. 

 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 9ª sessão ordinária de 2018 – tema encaminhado à sessão seguinte, a pedido 

da secretaria. 

2. Avaliações em estágio probatório: A avaliação de 12 meses do Prof. César 

Augusto João Ribeiro foi aprovada por unanimidade.  

3. Solicitação de abertura de concurso na área de Ensino de Filosofia – Relatora: 

Patrícia da Silva Sessa – abertura de concurso aprovada por unanimidade.    

4. Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em Filosofia – Relator: Dalmo 

Mandelli – versão apresentada do projeto pedagógico aprovada por unanimidade. 
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Expediente:  

1. Solicitação de conversão de carga didática em administrativa para Diretor da 

Agência de Inovação. Interessado: Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. – Relator: Allan Moreira Xavier. 

– concessão de conversão de 100% da carga didática em administrativa aprovada por unanimidade. 

Estabelecido que todas as conversões aprovadas pelo ConsCCNH serão revisadas em junho de 2020. 

2. Projeto de extensão do Laboratório de Compostos Bioativos da UFABC - Relator: 

Heloísa França Maltez – tema elevado à ordem do dia. Projeto aprovado por unanimidade. 

3. Calendário ConsCCNH 2019 – Relator: Renato da Silva Correa – tema 

encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte, sob relatoria de Adriano Benvenho e Tatiana Pedron. 

4. Solicitação de abertura de concurso na área de Física, subárea Gravitação – 

Relator: Paulo de Ávila Jr. – tema elevado à ordem do dia. Abertura de concurso aprovada por 

unanimidade. 

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

Técnica Institucional – RTI Fapesp para 2019. – Relator: Danilo Centeno – tema encaminhado à 

sessão seguinte. 

 

 

Priscila Nakano Arakaki 

Secretária Executiva 


