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Ata da sessão ordinária nº 10/2017 - CCNH – ConsCCNH 
 

Ata da décima sessão ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

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

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

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: os representantes 6 

docentes Alan Moreira Xavier, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Dalmo Mandelli, Danilo 7 

da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, Luciano Puzer e Patrícia da Silva Sessa, e a 8 

representante discente de graduação Aryane Alves Vigato. Convidados: os representantes 9 

docentes suplentes João Rodrigo Santos da Silva e Patrícia Dantoni.  Não votantes: Priscila 10 

Moura Arakaki e Raquel de Freitas Silva Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Ausentes: a 11 

vice-presidente Paula Homem de Mello e os representantes discentes de pós-graduação Leonardo 12 

Almeida Barbosa e Thales R. de Macedo. Os representantes técnico-administrativos Renato da 13 

Silva Correa e Ana Carolina Tonelotti Assis tiveram ausência justificada por férias e licença, 14 

respectivamente. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. 15 

Informou as solicitações aprovadas no período, de cadastro de pesquisador doutor colaborador 16 

(PDC) de Fabio Henrique Carretero Sanches (Evolução e Diversidade; supervisor Gustavo M. 17 

Dias) e de pesquisador colaborador (PC) de Tamiris Daiane Delgado de Lima (Ciências 18 

Biológicas; supervisor Anselmo Nogueira) e Naially Cardoso de Faria (Ciências Biológicas; 19 

supervisora Daniele Ribeiro de Araújo); bem como a solicitação de renovação de cadastro de 20 

pesquisador doutor colaborador (PDC) de Lígia Petrolini de Oliveira (Ciências Biológicas; 21 

supervisor Ana Carolina S. Galvão). 2. Mencionou a resposta da Reitoria ao recurso sobre o 22 

indeferimento da solicitação de afastamento com ônus limitado de Ana Amélia Bergamini 23 

Machado. Indicou ao conselho que existem duas opções: acatar o indeferimento ou encaminhar 24 

recurso ao Ministério da Educação. Neste caso, a direção faria a solicitação em nome do 25 

conselho. Após algumas discussões, o conselho decidiu pelo encaminhamento do recurso. 3. 26 

Comentou sobre o e-mail enviado pela direção aos docentes do centro acerca do estudo sobre o 27 

impacto dos afastamentos. Salientou que o tema continua sob a relatoria de Patrícia Sessa e 28 

constará da pauta da primeira sessão de 2018. 4. Apresentou e comentou o estudo encaminhado 29 

pela área de Filosofia sobre a necessidade de vagas de professores visitantes. Pontuou que, 30 

apesar de o estudo evidenciar a necessidade, a coordenação do curso não encaminhou nenhuma 31 

solicitação de abertura de concurso, o que impossibilita a contratação para os prazos indicados 32 

no estudo. Informou que a área será orientada sobre isso, e aconselhada a encaminhar as 33 

solicitações para a pauta da próxima sessão do conselho. Informes dos conselheiros: 1. Patrícia 34 

Dantoni solicitou que a convocação e a pauta das sessões do conselho sejam enviadas por e-mail 35 

não só para os conselheiros, mas à comunidade geral; acrescentando a frase “todos os 36 

conselheiros estão à disposição para esclarecimentos”. Sugestão acatada. Passou-se à Ordem do 37 

dia. 1. Atas da 8ª e 9ª sessões ordinárias – relator: Ronei Miotto: As atas foram aprovadas por 38 

unanimidade. 2. Avaliações em estágio probatório – relator: Ronei Miotto: a avaliação de 24 39 

meses favorável à continuação em estágio probatório de Rafael Cava Mori (Química) foi 40 

aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de conversão de carga didática em carga 41 

administrativa. Interessado: Prof. Vani X. Oliveira Jr. – relator: Dalmo Mandelli. Dalmo 42 

retomou o histórico do tema, manifestando parecer favorável à conversão, mas pontuando haver 43 

dificuldade para o cálculo da percentagem a ser adotada. Ronei propôs que o tema “conversão de 44 
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carga didática em administrativa” seja incluído como novo item de pauta do conselho, com 1 

relator a ser definido, mas que fosse deliberada uma resposta ao solicitante. Em votação, a 2 

solicitação de conversão foi negada por 6 votos contrários ante 2 votos favoráveis. O tema 3 

“conversão de carga didática em administrativa” terá a relatoria de Danilo Centeno. 4. Normas 4 

para credenciamento / descredenciamento de docentes de curso – relator Heloísa F. Maltez. 5 

Heloísa apresentou seu relato e a proposta de resolução, revisada com base nas deliberações da 6 

sessão anterior. Ronei propôs a exclusão do segundo período do artigo 5º, argumentando que não 7 

é adequado que o conselho prescreva a forma como a coordenação deve apreciar as solicitações 8 

de credenciamento, ou o fluxo para isso. Após discussão, a proposta foi acatada. Em votação, o 9 

texto da resolução com as alterações propostas foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao 10 

Expediente: Patrícia Dantoni solicitou inversão de pauta, sendo acatada. 5. Relatório do grupo 11 

de trabalho de alocação didática – relatora Patrícia Dantoni. Patrícia apresentou seu relato, que 12 

continha várias questões pontuais. Ronei propôs que o documento fosse reescrito com as 13 

alterações sugeridas pela relatora e que o texto final fosse retornado à próxima sessão, sendo 14 

acatado. O tema permanece sob a relatoria de Patrícia Dantoni. 1. Solicitação de afastamento 15 

internacional superior a 59 dias – Maximiliano Ujevic Tonino – relator: Renato Correa. Na 16 

ausência justificada do relator, Ronei apresentou o relato e propôs a elevação do tema à ordem 17 

do dia, sendo acatado. Em votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Patrícia Sessa 18 

deixou a sessão às 16:58 para atuar como avaliadora de pôsteres no VII Encontro / X Simpósio 19 

de Iniciação Científica. 2. CALGP – relator: Tiago Rodrigues. Na ausência do relator, Danilo 20 

assumiu o tema, apresentando o relato que propõe as alocações dos professores: Allan Moreira 21 

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

L, Fabiana Rodrigues Costa Nunes no laboratório 103 do bloco Delta, Eloah Rabello Suarez no 23 

laboratório 407-3 do bloco A, Juliana dos Santos de Souza no laboratório 102/103 do Bloco B, 24 

Adriana Pugliese Netto Lamas no laboratório L508 do Bloco L, Solange Wagner Locatelli no 25 

Laboratório LS 22 do Bloco A, Ana Paula de Moraes no Laboratório 103 do bloco Delta, João 26 

Henrique Ghilardi Lago no Laboratório L507 do Bloco L e Ricardo Sawaya no laboratório de 27 

Genômica no Bloco Zeta, bem como a mudança de Laura Paulucci Marinho do laboratório 201 28 

para o 207 do Bloco L, e de Flávio Leandro de Souza do laboratório 703 do bloco A para o 609 29 

do bloco L. Ressaltou que a maioria das solicitações recebidas pela CALGP resultou em 30 

sugestões de alocação. Solicitou ao conselho que aprecie a solicitação de alocação de Ana Paula 31 

Areas, não resolvida pela comissão. Patrícia Dantoni deixou a sessão às 17:08. Ronei propôs 32 

desmembrar o tema, para votação, em dois subtemas: alocações recomendadas pela CALGP com 33 

a concordância da coordenação do laboratório e alocações sem definição, sendo acatado. Em 34 

votação, as alocações recomendadas pela CALGP foram aprovadas por unanimidade. Quanto à 35 

solicitação de alocação da professora Ana Paula, Ronei propôs que o tema seja pautado na 36 

próxima sessão, sendo acatado. Aryane relatará o tema. Dalmo propôs que o conselho solicite 37 

um parecer técnico à CALGP quanto ao espaço mais adequado para a alocação da docente, 38 

baseado na ocupação dos laboratórios e na afinidade de linhas de pesquisa, sendo acatado. 39 

Propôs também contatar a coordenação dos laboratórios consultados pela CALGP sobre a 40 

possibilidade de alocação e que apresentaram resposta negativa para que seu posicionamento 41 

seja justificado, bem como o laboratório 203-B; e que a docente seja consultada sobre sua 42 

intenção em ser cadastrada no programa de pós-graduação em Biossistemas, sendo acatado. 3. 43 

Revisão da Resolução ConsCCNH 03/16 – relator: Renato Correa. Ronei consultou o conselho 44 

sobre se o tema deveria ser discutido ou mantido em pauta da próxima sessão, considerando a 45 

ausência do relator, a necessidade de maior discussão do tema e o horário avançado. O conselho 46 
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optou pela manutenção do tema em pauta. 4. Implantação de controle de docentes para 1 

adicional de insalubridade – relator: Arnaldo Rodrigues. Ronei apresentou proposta de 2 

formulário de controle de frequência, a ser adotado exclusivamente pelos docentes que 3 

solicitarem o benefício. Propôs a criação de uma portaria instituindo o controle, e pontuou que 4 

este formulário deverá ser entregue mensalmente pelos docentes e encaminhado à SUGEPE 5 

sendo que, caso o docente não entregue o formulário, o comunicado interno listará como 6 

ausência do docente ao laboratório naquele mês. A proposta foi acatada. Arnaldo apresentou a 7 

proposta de recomendação do conselho à reitoria acerca da necessidade de criação de um grupo 8 

de trabalho (GT) que possa estudar a questão da insalubridade a que estão expostos docentes, 9 

técnicos administrativos, técnicos de laboratório e alunos da graduação e pós-graduação. Heloísa 10 

sugeriu acrescentar a Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL) como um dos 11 

setores que deveria participar do GT, sendo acatada. Danilo sugeriu retirar a Comissão de 12 

Laboratórios Didáticos – CLD, sendo acatado. Arnaldo propôs elevar a recomendação à ordem 13 

do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a proposta de recomendação foi aprovada por 14 

unanimidade. 6. Recorrência de atrasos na entrega de documentos – relator: Luciano Puzer. 15 

Luciano apresentou um esboço de proposta de resolução, e colocou que faltam informações 16 

sobre quais seriam as pendências recorrentes. Mencionou que Renato sugeriu que tais pendências 17 

fossem definidas em portaria separadamente da resolução, o que facilitaria a revisão da lista. 18 

Ronei pontuou que cada revisão desta portaria deverá ser apresentada ao Conselho para 19 

validação. O tema foi encaminhado à próxima sessão, sob a relatoria de Arnaldo Rodrigues. 20 

Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às dezoito horas e sete minutos da qual 21 

eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 22 
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