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Ata da sessão ordinária nº 11/2018 - CCNH – ConsCCNH 

 

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

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

dezessete minutos do dia dez de dezembro de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade 3 

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

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

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

diretora Paula Homem de Mello; os representantes docentes Allan Moreira Xavier, Arnaldo 7 

Rodrigues dos Santos Junior e seu suplente Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Dalmo 8 

Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, Patrícia da Silva Sessa, Paulo de 9 

Ávila Júnior; o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa, e sua suplente 10 

Ana Carolina Tonelotti Assis; a representante discente da pós-graduação Tatiana Pedron. 11 

Ausência Justificada do representante docente Silvio Ricardo G. Carneiro e seu suplente Luciano 12 

Puzer. Ausente: Alan Gomes. Não votantes: Raquel de Freitas Silva Cardim e Priscila Moura 13 

Arakaki pela secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os 14 

Informes da Direção: 1. Ronei informou a solicitação de cadastro de pesquisador doutor 15 

colaborador (PDC) aprovada de Kelly Cristina de Lira Lixandrão (Nanociências; supervisor: 16 

Fábio Furlan Ferreira) e a solicitação de cadastro de pesquisador colaborador (PC) aprovada de 17 

Natália Candido Vendrasco (Ciências Biológicas; supervisor: Adriana Pugliese). 2. Ronei 18 

informou sobre a solicitação de autorização para atividade esporádica da Profª. Paula Priscila 19 

Braga. 3. Ronei comunicou sobre a solicitação de prorrogação de Termo de Colaboração 20 

Técnico-Científico (TCTC) do Prof. Wendel Andrade Alves. 4. Ronei esclareceu que a 21 

solicitação de abertura de concurso para professor adjunto (Física, subárea Gravitação) teve um 22 

item suprimido pela SUGEPE.  5. Ronei informou que há dois grupos de trabalho com pendência 23 

de relatório final: “Grupo de Trabalho para elaborar estudo acerca da demanda de discentes de 24 

graduação da UFABC pelos cursos do CCNH”; “Grupo de Trabalho para elaborar proposta de 25 

distribuição de vagas de professores visitantes do CCNH e estudos sobre o impacto de 26 

afastamentos docentes e as conversões de carga didática em administrativa”. 6. Ronei apresentou 27 

o levantamento realizado pela PROGRAD/Coordenadoria de Laboratórios Didáticos, sobre o uso 28 

de equipamentos e solicitou que ajudem os coordenadores indicando os equipamentos que 29 

precisam de manutenção. 7. Ronei informou que houve mudanças no atendimento do CCNH no 30 

campus de SBC, o projeto piloto com o CMCC não será mantido, foi realizada uma reunião com 31 

os docentes de SBC e ficou decidido retornar a equipe para a antiga sala, ter atendimento todos 32 

os dias, com horário reduzido. 8. Esclareceu que os afastamentos para a região do ABC e Capital 33 

continuam com o procedimento obrigatório de solicitação via formulário, confirmado pela 34 

SUGEPE. Há previsão da implantação de um módulo no SIG que facilite o procedimento. 9. 35 

Ronei transferiu o item “Obras no Bloco L para ser tratado ao final do expediente e acrescentou 36 

mais um item “Capelas do Bloco Delta”. Informes dos Conselheiros: O prof. Fernando Gibran 37 

teve participação no programa Planeta Azul, produzido pela BBC e apresentado pela Rede Globo 38 

no Fantástico. Ordem do dia. 1. Ata da 9ª e 10ª sessões ordinárias, 3ª e 5ª sessões 39 

extraordinárias 2018. A ata da 9ª sessão ordinária, com alterações, foi aprovada com uma 40 

abstenção. A ata da 10ª sessão ordinária, com alterações, foi aprovada por unanimidade.  As atas 41 

das 3ª e 5ª sessões extraordinárias foram aprovadas por votação simbólica. 2. Avaliações de 42 

estágios probatórios – Relator Ronei Miotto. As avaliações de Nathalie de Almeida Bressiani 43 
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(Filosofia), 30 meses, Paulo Jonas de Lima Piva (Filosofia), 30 meses, Solange Wagner Locatelli 1 

(Química), 30 meses, foram aprovadas por unanimidade.  3. Calendário ConsCCNH 2019 – 2 

Relatores Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho e Tatiana Pedron. Foi aprovado por unanimidade. 3 

Ficou definido que a entrega de relato será por fluxo contínuo, sem prazo mínimo. No caso do 4 

relato não ser entregue no prazo máximo, o item não constará na pauta, com exceção de 5 

urgências a serem analisadas pela direção. Expediente. 1. Solicitação de abertura de processo 6 

seletivo simplificado para professor visitante – Ciências Biológicas, subárea Morfofisiologia 7 

Humana – Relator Paulo Avila. Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 2. 8 

Solicitações de afastamentos superiores a 59 dias – Maria Camila Almeida e Daniel Carneiro 9 

Carretiero (15/04/2019 a 14/04/2020) – Relator Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior. Item 10 

elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 3. Solicitações de Afastamentos superiores 11 

a 59 dias – Otto Müller Patrão de Oliveira (10/05/2019 a 09/05/2020) – Relatora Patrícia da 12 

Silva Sessa. O item foi elevado à ordem do dia. Por motivo do início do afastamento conflitar 13 

com o período de reposição de feriados e lançamento de conceitos e faltas, o afastamento foi 14 

aprovado por unamimidade com um condicionante: o afastamento deverá ocorrer somente após a 15 

integralização do quadrimestre. 4. Recomendação ao ConsEPE para revisão da Resolução 177 – 16 

Relator Renato Silva Correa. Antes de se modificar a resolução, faz-se necessário criar um plano 17 

de cargos e encargos. O documento será reelaborado e o item retorna à pauta da próxima sessão. 18 

5. Moção de preocupação e Recomendação do ConsCCNH ao ConsUNI sobre debilidade da 19 

força de trabalho de TAs no centro e recomendação – Relator Renato Silva Correa. Carolina 20 

Assis, administradora do CCNH, apresentou um estudo sobre a defasagem do número de 21 

servidores técnicos administrativos e a falta de indicativo de reposição de vagas ou recebimento 22 

de novas vagas. Item elevado à ordem do dia e aprovado com duas abstenções, de Dalmo 23 

Mandelli e de Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, por motivo de conflito de interesse por 24 

serem dirigentes de outros setores. Ronei afirmou entender o posicionamento dos dois 25 

conselheiros, mas entende que ali eles representam os docentes do CCNH e não as áreas que 26 

dirigem. Acrescentou que se têm este entendimento não deveriam estar no conselho, mas sim 27 

deixar o espaço para quem represente a categoria docente, apesar de reconhecer que todos têm o 28 

direito de votar como desejarem. Arnaldo afirmou não concordar com o posicionamento e 29 

indicou que o conflito é reconhecido por outras instâncias. Dalmo discorda do questionamento 30 

feito pela Direção. Disse que foi eleito pelos pares e que tem o direito de votar como quiser, 31 

apresentando as devidas justificativas. Disse que tais justificativas, quando em abstenções, 32 

deveriam ser aceitas e não questionadas pela Direção. Afirmou ainda que se sentiu pressionado 33 

pela Direção com o questionamento.  Ronei reiterou que não teve a intenção de questionar ou 34 

pressionar o conselheiro e pediu desculpas. Dalmo afirmou aceitar as desculpas e solicitou que a 35 

questão constasse explicitamente em ata. 6. Fluxo de encaminhamento de demandas à CALGP 36 

para aplicação da Reserva Técnica Institucional – RTI Fapesp para 2019 – Relator Danilo 37 

Centeno. Foi recomendada e acatada a elaboração de parecer circunstanciado pela CALGP, e foi 38 

apresentado um cronograma para servir como base, sendo que os prazos serão reavaliados. Item 39 

retorna à pauta da próxima sessão. Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior deixou a sessão às 16h, 40 

permanecendo seu suplente. Retomado os informes da direção, inverteu-se a ordem de dois itens: 41 

10. Capelas Bloco Delta – Relato Ronei Miotto. As tratativas com a Superintendência de Obras 42 

não geraram resultado, está se tentando uma alternativa junto à Prefeitura Universitária (PU). 43 

Serão levantados orçamentos pela PU para atender as demandas e o ConsCCNH avaliará uma 44 

possível transferência de recursos RTI-FAPESP. 9. Obras no Bloco L – Relator Ronei Miotto. 45 
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Docentes relataram à direção sobre problemas de adaptações nos laboratórios, cujas propostas 1 

para soluções foram negadas pela Superintendência de Obras. Os docentes serão consultados 2 

acerca das modificações necessárias, será gerado um relatório a ser apreciado pelo ConsCCNH e 3 

pela Reitoria. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às 16 horas e 28 minutos 4 

da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em Administração do CCNH, lavrei a 5 

presente ata. 6 
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