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CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960
secretariaccnh@ufabc.edu.br
Sinopse da sessão ordinária nº 11/2018/CCNH/ConsCCNH
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 11ª
sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH, realizada no dia 10
de dezembro, às 14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André
da Universidade Federal do ABC.

Informes da Direção:
1. Ronei informou as solicitações de cadastro como PDC e PC aprovadas: PDC Kelly
Cristina de Lira Lixandrão (Nanociências; supervisor: Fábio Furlan Ferreira); PC Natália Candido
Vendrasco (Ciências Biológicas; supervisor: Adriana Pugliese).
2.
Priscila Braga.

Informou sobre a solicitação de autorização para atividade esporádica da Profª. Paula

3. Comunicou sobre a solicitação de prorrogação de Termo de Colaboração TécnicoCientífico (TCTC) do Prof. Wendel Andrade Alves.
4. Esclareceu que a solicitação de abertura de concurso para professor adjunto
(Física/Gravitação) teve um item suprimido pela SUGEPE.
5. Informou que há dois grupos de trabalho com pendência de relatório final: “Grupo de
Trabalho para elaborar estudo acerca da demanda de discentes de graduação da UFABC pelos cursos do
CCNH”; “Grupo de Trabalho para elaborar proposta de distribuição de vagas de professores visitantes do
CCNH e estudos sobre o impacto de afastamentos docentes e as conversões de carga didática em
administrativa”.
6. Apresentou o levantamento realizado pela PROGRAD/Coordenadoria de Laboratórios
Didáticos sobre o uso de equipamentos e solicitou que divulguem e indiquem os equipamentos que
precisam de manutenção.
7. Informou que houve mudanças no atendimento do CCNH no campus São Bernardo do
Campo, de horário e local.
8. Esclareceu que os afastamentos para a região do ABC e Capital continuam com o
procedimento obrigatório de solicitação via formulário, confirmado pela SUGEPE.
Informes dos Conselheiros:
1. Danilo informou que a contribuição do Prof. Fernando Gibran para a BBC/ Programa
Planeta Azul foi destaque noticiado pela Rede Globo/Fantástico.

Ordem do dia:
1. Ata da 9ª e 10ª sessões ordinárias, 3ª e 5ª sessões extraordinárias 2018. Ata da 9ª sessão
ordinária, com alterações, aprovada com uma abstenção. Ata da 10ª sessão ordinária, com alterações,
aprovada por unanimidade. Atas das 3ª e 5ª sessões extraordinárias aprovadas por votação simbólica.
2. Avaliações de estágios probatórios. Avaliações de Nathalie de Almeida Bressiani
(Filosofia), 30 meses, Paulo Jonas de Lima Piva (Filosofia), 30 meses, Solange Wagner Locatelli
(Química), 30 meses, aprovadas por unanimidade.
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3. Calendário ConsCCNH 2019. Aprovado por unanimidade. A entrega de relato será por
fluxo contínuo, sem prazo mínimo. O item cujo relato não for entregue no prazo máximo, não constará na
pauta, com exceção de urgências a serem analisadas pela direção.

Expediente:
1. Solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para professor visitante –
Ciências Biológicas, subárea Morfofisiologia Humana. Item elevado à ordem do dia e aprovado por
unanimidade.
2. Solicitações de afastamentos superiores a 59 dias – Maria Camila Almeida e Daniel
Carneiro Carretiero (15/04/2019 a 14/04/2020). Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.
3. Solicitações de Afastamentos superiores a 59 dias – Otto Müller Patrão de Oliveira
(10/05/2019 a 09/05/2020). Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade, com o condicionante
de a saída ocorrer somente após a integralização do quadrimestre.
4.
próxima sessão.

Recomendação ao ConsEPE para revisão da Resolução 177. O item retorna à pauta da

5. Moção de preocupação e Recomendação do ConsCCNH ao ConsUNI sobre debilidade
da força de trabalho de TAs no centro e recomendação. Item elevado à ordem do dia e aprovado com duas
abstenções.
6. Fluxo de encaminhamento de demandas à CALGP para aplicação da Reserva Técnica
Institucional – RTI Fapesp para 2019. Item retorna à pauta da próxima sessão.
7. Capelas Bloco Delta. Não houve resultado com a Superintendência de Obras. Em
tentativa junto à Prefeitura Universitária (PU), serão levantados orçamentos e o ConsCCNH avaliará uma
possível transferência de recursos RTI-FAPESP.
8. Obras no Bloco L. Os docentes serão consultados acerca das modificações que precisam
em seus laboratórios, será gerado um relatório a ser apreciado pelo ConsCCNH e pela Reitoria.

Raquel de Freitas Silva Cardim
Assistente em Administração

