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Ata da sessão ordinária nº 11/2017 - CCNH – ConsCCNH 
 

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

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

do dia onze de dezembro de dois mil e dezessete, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

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

André. A sessão foi presidida por Paula Homem de Mello, vice-diretora do Centro de Ciências 5 

Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: os 6 

representantes docentes Allan Moreira Xavier, Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Dalmo 7 

Mandelli, Heloisa França Maltez, Janaína de Souza Garcia, Patrícia da Silva Sessa e Sílvio 8 

Ricardo Gomes Carneiro, o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa, a 9 

representante discente de graduação Aryane Alves Vigato e o representante discente de pós-10 

graduação Leonardo Almeida Barbosa. Não votantes: Priscila Moura Arakaki e Raquel de 11 

Freitas Silva Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Convidados: o representante suplente de 12 

pós-graduação Thales Rocha de Macedo, e a representante suplente docente Patrícia Dantoni. O 13 

diretor do CCNH teve ausência justificada. Havendo quórum legal, Paula abriu a sessão com os 14 

Informes da Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro de pesquisador doutor 15 

colaborador (PDC) aprovadas no período, de Alba Marcela Herrera Trujillo (Física; supervisor: 16 

Roberto Menezes Serra), Débora Coimbra (Mestrado Nacional Prof. em Física; supervisor: 17 

Nelson Studart Filho), Isabella C. da Costa Leal Bordon (C&T/Química; supervisora: Amedea 18 

Barozzi Seabra), Isabela de Godoy Menezes (Biossistemas; supervisora: Maria Cristina Carlan) e 19 

Karine Panico (Biossistemas; supervisora: Marcela Sorelli Carneiro Ramos); bem como de 20 

renovação de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDC) de Eraldo Cordeiro Barros 21 

Filho (Física; supervisora: Raquel de Almeida Ribeiro) e Raphael da Silva Alvim 22 

(C&T/Química; supervisora: Paula Homem de Mello). 2. Informou sobre o edital 225/2016 23 

(Física/Tecnologia e Informação Quântica), que será republicado. 3. Comentou acerca das 24 

orientações enviadas pela Superintendência de Gestão de Pessoas acerca da condução dos 25 

processos seletivos para o edital 227/2016. 4. Informou que a Procuradoria Jurídica deliberou 26 

pelo cancelamento do concurso realizado para o edital 218/16, na subárea de Ensino. 5. 27 

Apresentou o relatório final de convênios e atividades esporádicas realizadas no CCNH ao longo 28 

do ano de 2017. Passou-se à Ordem do dia. 1. Ata da 10ª sessão ordinária: As atas foram 29 

aprovadas com três abstenções (Adriano, Janaína e Sílvio, por não estarem presentes). A 30 

secretaria lembrou aos presentes que a presença de um dos membros da chapa é considerada 31 

como presença de ambos, sendo a recomendação para que a ausência de um integrante da chapa 32 

não seja utilizada como justificativa para abstenção. 2.  Avaliações de estágios probatórios: 33 

Paula declarou conflito de interesse do conselheiro Sílvio, o qual não participou da votação. 34 

Avaliações em estágio probatório: as avaliações de 12 meses de Aléxia Bretas (Filosofia), e de 35 

24 meses de André Luis La Salvia (Filosofia), Matteo Raschietti (Filosofia), Sílvio Ricardo 36 

Gomes Carneiro (Filosofia), Suze de Oliveira Piza (Filosofia), Thiago Branquinho de Queiroz 37 

(Física) e Victor Ximenes Marques (Filosofia) foram aprovadas com uma abstenção (Sílvio). As 38 

avaliações finais de 30 meses de André Paniago Lessa, Luana Sucupira Pedroza, Lucas Almeida 39 

Miranda Barreto e Mauro Rogerio Cosentino (Física) recomendando sua aprovação em estágio 40 

probatório foram aprovadas por unanimidade. 3. Ad referendum – proposta de cooperação da 41 

UFABC como instituição parceira da Comissão Organizadora Estadual (COE) em articulação 42 

com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) na realização das atividades 43 

relacionadas às etapas preparatórias da V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio 44 
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Ambiente. – relator: Ronei Miotto. Na ausência do relator, Paula assumiu o tema. Em votação, a 1 

proposta foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1. Composição de banca para 2 

concurso de professor adjunto, área Ciências Biológicas – subárea Políticas Educacionais; 3 

Edital nº 227/2016 – relator: Dalmo Mandelli: Dalmo apresentou seu relato favorável à 4 

indicação proposta pela coordenação do curso, mas recomendando duas alterações: a inversão 5 

entre o docente 1, indicado como presidente titular, e o docente 4, indicado como suplente 1; e 6 

entre o docente 2, indicado como titular 2, e o docente 5, indicado como suplente 2. Em votação, 7 

a primeira proposta foi aprovada por unanimidade, ao passo que a segunda foi rejeitada. Renato 8 

propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundado por Adriano. Em votação, a 9 

composição da banca com as alterações propostas foi aprovada com 1 abstenção (Allan Xavier, 10 

por conflito de interesse). 2. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área 11 

Ciências Biológicas – subárea Microbiologia Aplicada a Processos Biotecnológicos; Edital nº 12 

227/2016 – relator: Allan Moreira Xavier: Item retirado de pauta, por conta do prazo de 13 

apresentação, sendo encaminhado à próxima sessão. 3. Composição de banca para concurso de 14 

professor adjunto, área Química – subárea Ensino de Química; Edital nº 227/2016 – relator: 15 

Silvio Ricardo G. Carneiro. Sílvio apresentou seu relato favorável à indicação proposta pela 16 

coordenação do curso. A presidente propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundada 17 

por Allan. Em votação, a indicação para a banca foi aprovada por unanimidade. Paula solicitou 18 

inversão de pauta, sendo acatada. 4. Composição de banca para concurso de professor adjunto, 19 

área Química – subárea Quimiometria; Edital nº 227/2016 – relator: Patrícia da Silva Sessa. 20 

Patrícia apresentou seu relato favorável à indicação proposta pela coordenação do curso. Heloísa 21 

pontuou que o segundo titular não apresenta experiência significativa na área de Quimiometria, 22 

sendo recomendável a substituição. Allan pontuou não ser recomendável a aprovação com 23 

apenas dois suplentes, sugerindo que o tema seja encaminhado à sessão seguinte. O tema foi 24 

encaminhado à pauta da sessão seguinte. Será solicitada à área nova indicação de banca, estando 25 

a Direção autorizada pelo Conselho a aprovar ad referendum, caso seja necessário e adequado, 26 

tendo em vista os prazos do calendário de concursos da UFABC. 8. Relatório do GT de 27 

Alocação Didática - relatora: Patrícia Dantoni. Patrícia apresentou seu relato com comentários 28 

e críticas pontuais ao documento. Suas observações foram apreciadas pelos conselheiros e novas 29 

alterações foram sugeridas pelos participantes, sendo agregadas ao documento pela secretaria. O 30 

tema foi mantido na pauta da sessão seguinte. 5. Solicitação de afastamento internacional 31 

superior a 59 dias – Nathalie de Almeida Bressiani – relator: Heloisa França Maltez. Heloísa 32 

apresentou seu relato favorável à elevação do tema à ordem do dia e aprovação da solicitação. A 33 

proposta de elevação do tema foi secundada por Janaína. Na ordem do dia, a solicitação de 34 

afastamento foi aprovada por unanimidade. 6. Solicitação de Ana Paula Areas Dau para 35 

alocação em laboratório - relatora: Aryane Vigato. Aryane expôs seu relato recomendando a 36 

prospecção de um espaço de pesquisa no Bloco B.. Sílvio deixou a sessão por volta de 17h40. Os 37 

conselheiros discutiram as alternativas chegando a conclusão que o espaço mais adequado para 38 

alocação da docente após as mudanças para o bloco L seria o laboratório 204 do bloco B. Paula 39 

propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundada por Janaína. Em votação, a proposta 40 

de futura alocação da docente no laboratório 204-B foi aprovada por unanimidade, sendo que a 41 

Direção intermediará as tratativas com todos os envolvidos. Antes do encerramento, Renato 42 

destacou o apontamento realizado pela relatora do item 10 acerca da necessidade de o tema ser 43 

analisado também sob a perspectiva dos técnicos administrativos e dos docentes, e dispôs-se a 44 

colaborar na relatoria deste tema. Adriano Benvenho comentará a perspectiva dos docentes a 45 

respeito da questão. Devido ao avançado das horas, a presidente deu por encerrada a sessão às 46 
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dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, sendo que os seguintes temas, restantes na pauta do 1 

Expediente, foram encaminhados à pauta da primeira sessão de 2018: 7.Revisão da Resolução 2 

ConsCCNH 03/16 – relator: Renato Correa; 9. Recorrência de atrasos na entrega de 3 

documentos – relator: Arnaldo Rodrigues; e 10. Estratégias para conscientizar a comunidade 4 

sobre o papel do conselho de centro – relatora: Aryane A. Vigato. Do que para constar eu, 5 

Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 6 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 

 

 

Paula Homem de Mello 

Vice-Diretora 


