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Ata da sessão extraordinária nº 01/2019 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da segunda sessão extraordinária de 2019 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

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

do dia um de abril de dois mil e dezenove, na sala A112-0, da Universidade Federal do ABC 3 

(UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André. A 4 

sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da 5 

UFABC, e contou com a presença da vice-diretora Paula Homem de Mello e dos seguintes 6 

Conselheiros: os representantes docentes, Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Dalmo Mandelli, 7 

Janaina de Souza Garcia, João Rodrigo Santos da Silva, Patrícia da Silva Sessa, Patricia Dantoni, 8 

Paulo de Ávila Júnior; o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa, e sua 9 

suplente Ana Carolina Tonelotti Assis; os representantes discentes: Alan Gomes e seu suplente 10 

Alex Enrique Crispim, Fernanda Pollo. Como convidados estiveram presentes Carlos Silva, Ana 11 

Paula de M. A. Dau, Ana Paula de Moraes, Alberto Arab, Vanessa K. Verdade, Cesar Ribeiro, 12 

Marcos Avila, Leticie Ferreira, Patricia G. Pereira, Carolina A. S. Sampaio, Marcela Nunes 13 

Dominguez, Cristina Tiemi Nakanishi Dias, Cristiano da Rocha Tavares, Vitor Cesar Bin Junior, 14 

Mirela I. de Sairre, Márcia Ap. Silva Spinacé, Michela Bordignon, Diogo Librandi da Rocha, 15 

Celio A. Moura Jr, Eloah Rabello Suarez, Alysson Ferrari, Fernanda Dias da Silva, Hana Paula 16 

Masuda. Ausência Justificada dos representantes docentes Danilo da Cruz Centeno, Silvio 17 

Ricardo Gomes Carneiro. Não votantes: Priscila Nakano Arakaki e Raquel de Freitas Silva 18 

Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com a 19 

Ordem do dia: 1. Mudanças nas atividades desempenhadas pelo CCNH: Ronei apresentou 20 

estudo sobre o aumento de docentes e a falta de reposição e novas vagas de técnicos 21 

administrativos, bem como assimetrias entre os centros, falta de definição de objetivos e 22 

atribuições das áreas da UFABC, falta de condições para fazer mapeamento de riscos. Renato 23 

Correa, chefe da Divisão Acadêmica do CCNH, apresentou os processos desta divisão. Ana 24 

Carolina Assis, chefe da Divisão Administrativa do CCNH, apresentou as atividades desta 25 

divisão. Houve ampla discussão sobre o cenário apresentado e a definição do que é mais 26 

estratégico para o centro e o que deve ser suspenso, tendo em vista os impactos aparentes de não 27 

execução da atividade, assim como a interseção com outras áreas. Em relação às atividades 28 

desempenhadas pela Divisão Acadêmica (DAC), as seguintes propostas foram apresentadas: a) 29 

suspender todas as atividades relacionadas ao apoio a eventos, com exceção dos dois eventos que 30 

já foram solicitados e assumidos pela DAC para o ano de 2019 (Semana da Biologia e Semana 31 

da Química), os demandantes deverão se organizar para submeter suas solicitações à PROEC, 32 

preferencialmente em edital anual, e a DAC oferecerá um guia de instruções para orientar os 33 

demandantes acerca dos procedimentos e contatos dos setores responsáveis pelo apoio; b) 34 

suspender a atuação como interface com a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) para as 35 

atividades de divulgação nos canais oficiais da UFABC, como as redes sociais, os demandantes 36 

deverão solicitar diretamente à ACI as divulgações desejadas; c) suspender a atuação da DAC-37 

CCNH nas solicitações de equivalências no que se refere à separação por disciplina, 38 

direcionamento do coordenador de disciplina e controle, que deverá ser feito apenas pelo setor 39 

responsável pelo fluxo, a PROGRAD, restando à DAC-CCNH apenas a distribuição das 40 

solicitações aos coordenadores de disciplinas, conforme normativa vigente; d) sinalizar à 41 

PROPES sobre a urgência na alteração das Resoluções ConsUni nº153 e nº154, eximindo os 42 

centros da participação no processo de cadastro dos PDC’s (Pesquisadores Doutores 43 
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Colaboradores) e PC’s (Pesquisadores Colaboradores) e interface com a PROPES; e) comunicar 1 

à SUGEPE e à Reitoria que o ConsCCNH não vê sentido no CCNH fazer a inserção de dados em 2 

sistema do governo das solicitações de afastamentos e relatórios de viagens dos docentes, 3 

procedimento de operacionalização funcional de recursos humanos que deveria ser feito pela 4 

SUGEPE e solicitar que providências sejam tomadas. Em relação às atividades desempenhadas 5 

pela Divisão Administrativa, as seguintes propostas foram apresentadas: a) suspender o apoio à 6 

Gestão Financeira e Prestação de contas relacionadas à pesquisa, os próprios demandantes 7 

deverão fazer suas prestações de contas e poderão obter orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa 8 

e/ou solicitar o apoio desta; b) suspender o apoio à importação, os próprios demandantes deverão 9 

obter as orientações e realizar as devidas tratativas com o setor de Importação da UFABC c) 10 

comunicar à ACIC e à Reitoria que não há meios para que o CCNH assuma as atividades 11 

relacionadas ao assessoramento de parcerias institucionais e que sejam tomadas outras 12 

providências. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. As decisões serão 13 

informadas à comunidade e aos setores envolvidos. A suspensão dos serviços será reavaliada 14 

oportunamente pelo ConsCCNH. Esgotada a pauta, a presidente deu por encerrada a sessão às 15 

16h48 da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em Administração do CCNH, 16 

lavrei a presente ata. 17 
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