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Sinopse da sessão extraordinária nº 01/2019/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 01ª 

sessão extraordinária de 2019 do Conselho do CCNH, realizada no 

dia 01 de abril, às 14h00, na sala A112-0, bloco A, campus Santo 

André da Universidade Federal do ABC.  

 

Pauta única - Ordem do dia:  

1. Mudanças nas atividades desempenhadas pelo CCNH: Após apresentações sobre as 

condições da força de trabalho do centro e as atividades prestadas pela equipe técnico-administrativa, 

houve ampla discussão sobre o cenário apresentado e a definição do que é mais estratégico para o centro e 

o que deve ser suspenso, tendo em vista os impactos aparentes de não execução da atividade, assim como a 

interseção com outras áreas. Em relação às atividades desempenhadas pela Divisão Acadêmica (DAC), as 

seguintes propostas foram apresentadas: a) suspender todas as atividades relacionadas ao apoio a eventos, 

com exceção dos dois eventos que já foram solicitados e assumidos pela DAC para o ano de 2019 (Semana 

da Biologia e Semana da Química), os demandantes deverão se organizar para submeter suas solicitações à 

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

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

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

divulgação nos canais oficiais da UFABC, como as redes sociais, os demandantes deverão solicitar 

diretamente à ACI as divulgações desejadas; c) suspender a atuação da DAC-CCNH nas solicitações de 

equivalências no que se refere à separação por disciplina, direcionamento do coordenador de disciplina e 

controle, que deverá ser feito apenas pelo setor responsável pelo fluxo, a PROGRAD, restando à DAC-

CCNH apenas a distribuição das solicitações aos coordenadores de disciplinas, conforme normativa 

vigente; d) sinalizar à PROPES sobre a urgência na alteração das Resoluções ConsUni nº153 e nº154, 

eximindo os centros da participação no processo de cadastro dos PDC’s (Pesquisadores Doutores 

Colaboradores) e PC’s (Pesquisadores Colaboradores) e interface com a PROPES; e) comunicar à 

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

governo das solicitações de afastamentos e relatórios de viagens dos docentes, procedimento de 

operacionalização funcional de recursos humanos que deveria ser feito pela SUGEPE e solicitar que 

providências sejam tomadas. Em relação às atividades desempenhadas pela Divisão Administrativa, as 

seguintes propostas foram apresentadas: a) suspender o apoio à Gestão Financeira e Prestação de contas 

relacionadas à pesquisa, os próprios demandantes deverão fazer suas prestações de contas e poderão obter 

orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa e/ou solicitar o apoio desta; b) suspender o apoio à importação, os 

próprios demandantes deverão obter as orientações e realizar as devidas tratativas com o setor de 

Importação da UFABC c) comunicar à ACIC e à Reitoria que não há meios para que o CCNH assuma as 

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

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

comunidade e aos setores envolvidos. A suspensão dos serviços será reavaliada oportunamente pelo 

ConsCCNH. 
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