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Ata da sessão extraordinária nº 03/2018 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da terceira sessão extraordinária 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 

cinco minutos do dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da 3 

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

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

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

vice-presidente, Paula Homem de Mello; os representantes docentes Allan Moreira Xavier, 7 

Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, Patrícia da Silva, Paulo de 8 

Ávila Júnior; a representante dos técnicos administrativos Ana Carolina Tonelotti Assis; o 9 

representante discente de graduação Alex Enrique Crispim; a representante discente da pós-10 

graduação Fernanda Pollo. Ausentes: os representantes docentes Silvio Ricardo G. Carneiro e 11 

Luciano Puzer, e o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa. Não 12 

votante: Isabella Soares Rossi, pela secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei 13 

abriu a sessão. Ordem do dia. 1. Recurso referente à decisão de aplicação de recursos da RTI-14 

FAPESP – Relator: Ronei Miotto. Ronei expôs seu relato sobre o tema, comentando que na 8ª 15 

Sessão Ordinária do ConsCCNH, realizada em 24 de setembro de 2018, o Conselho do CCNH 16 

deliberou que a utilização de recursos da RTI FAPESP do ano de 2018 contemplaria os itens 17 

apresentados pela CALGP de 1, 2, e 4 a 10 em sua totalidade. Além disso, determinou que o 18 

recurso remanescente seria utilizado para contemplar o item 3 parcialmente. Em 10 de outubro, a 19 

profa. Marcella Milazzotto apresentou recurso que solicita a revisão desta decisão, especialmente 20 

no que concerne ao não deferimento do item 11 do relato da CALGP. Apreciados todos os 21 

documentos encaminhados pela CALGP, os relatos apresentados pelo prof. Marco Antonio, 22 

decorrentes das deliberações dar 4a Reunião ordinária da CALGP e ouvido os áudios das 7ª e 8ª 23 

sessões ordinárias do ConsCCNH, contra-argumentos e comentários referentes a cada ponto 24 

elencado pela Profa. Marcella foram apresentados. Ronei informa que referente aos 25 

esclarecimentos em relação à demanda apresentada pela CEM, o prof. Furlan apresentou novo 26 

documento em que se destaca que com os recentes cortes no orçamento e devido a restrições 27 

orçamentárias informadas pela Propladi referentes a itens de custeio, seria de suma importância a 28 

aprovação, na integralidade, dos recursos aprovados na última reunião do ConsCCNH para as 29 

CEMs. É válido ressaltar que as CEMs não possuem mecanismos de submissão de projetos de 30 

pesquisa para aquisição de tais gases junto à FAPESP, diferentemente de laboratórios de 31 

pesquisa individuais ou somente compartilhados. As CEMs despendem aproximadamente 32 

R$ 120.000,00 anuais para aquisição de gases, para que equipamentos de química analítica – 33 

RMN, SQUID, PPMS, dentre outros – fundamentais para qualquer pesquisa em ciências da 34 

natureza, estejam prontamente disponíveis para uso durante todo o ano. Ronei finaliza que o 35 

Conselho deve apreciar o recurso, mas sugere que ele não seja deferido devido às justificativas 36 

apresentadas. Após discussões, o indeferimento do recurso foi colocado em votação e aprovado 37 

com um voto contrário do Prof. Dalmo Mandelli. Esgotada a pauta, o presidente deu por 38 

encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e sete minutos da qual eu, Isabella Soares Rossi, 39 

técnica em secretariada do CCNH, lavrei a presente ata. 40 
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