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Sinopse da sessão ordinária nº 11/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 11ª sessão ordinária de 2016 do 

Conselho do CCNH, realizada no dia 12 de dezembro, 

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

da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei agradeceu aos conselheiros pelo trabalho realizado em 2016. 

2. Informou sobre o problema de queda / oscilação de energia nos laboratórios 

do bloco Delta em São Bernardo, comunicado naquela data à direção por coordenadores dos 

laboratórios, e que estava contatando a Prefeitura Universitária para providências.  

3. Atualizou quanto aos trabalhos do GT 40 vagas docentes, cuja última 

reunião seria realizada naquela semana.  

4. Informou o recebimento e aprovação das solicitações de cadastro como 

pesquisador doutor colaborador (PDC) de Edison Franco Júnior (Ciência e Tecnologia / 

Química; supervisora: Paula Homem de Mello), Roberto Leandro Neves de Oliveira (Física; 

supervisor: Alex Gomes Dias) e Rogério Pietro Mazzantini (Química Tecnológica; supervisora: 

Márcia Aparecida da Silva Spinacé). 

5. Apresentou os resultados da consulta à comunidade sobre a proposta de 

controle de acesso apresentada pelo pró-reitor de Planejamento em sessão do ConsCCNH de 

outubro, e informou que já foram encaminhados à Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento (PROPLADI). 

 

Informes dos Conselheiros:  

1. Não houve. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação das Atas da 10ª sessão ordinária: A ata da 10ª sessão ordinária 

foi aprovada por votação simbólica. 

2. Avaliações em estágio probatório: as avaliações de 12 meses dos 

professores Tiago Branquinho de Queiroz (Física) e Adriana Pugliese Netto Lamas (Biologia) 

recomendando a continuidade em estágio probatório foram aprovadas por unanimidade. 
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Expediente: 

1. Ouvidoria do ConsCCNH – relator: Ronei Miotto – Os professores Dalmo 

Mandelli e Arnaldo Rodrigues foram eleitos por aclamação como ouvidores titular e adjunto, 

respectivamente. O presidente deu posse aos novos ouvidores. 

2. Revisão da Resolução ConsCCNH nº 01/2013 (RTI–FAPESP) – relator: 

Danilo Centeno – tema encaminhado à pauta da ordem do dia da sessão seguinte. O edital de 

chamada para a RTI-FAPESP será publicado na primeira semana de fevereiro, e o presidente da 

CALGP será convidado para a sessão seguinte.  

3. Celebração de ajuste individual para gestão administrativa e financeira e 

de termo de compromisso para a execução do projeto intitulado: "TINTA DE SILICONE 

TERMO-SOLVATOCROMICA E SUA APLICAÇÃO COMO SENSOR DE FALHAS EM 

DISPOSITIVOS ELETRICOS". Interessado: Wendel Andrade Alves – relator: Rodrigo Cunha – 

tema elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

4. Celebração de instrumento para a execução do projeto: "Explorando as 

propriedades físicas do grafite Natural das Minas da Nacional do Grafite". Interessada: Ana 

Melva Champi Farfan – relator: Alysson Ferrari – tema elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

5. Alocação didática para 2017 – relator: Ronei Miotto – tema mantido na 

pauta do expediente da próxima sessão.  

6. Missão do CCNH – relator: Ronei Miotto – tema mantido na pauta do 

expediente da próxima sessão, sob relatoria de Leonardo Barbosa.  

 

Sessão encerrada às 17h04 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


