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Ata da sessão ordinária nº 01/2015 - CCNH – ConsCCNH 

 

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

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

cinco minutos do dia nove de fevereiro de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade 3 

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

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

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

diretora, Profa. Paula Homem de Mello; os representantes docentes: Janaína de Souza Garcia, 7 

Jean-Jacques Bonvent, Leonardo José Steil, Luciano Puzer, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues 8 

Cunha e Wagner Alves Carvalho; os representantes docentes suplentes, e Lúcio Campos Costa; o 9 

representante técnico-administrativo, Leonardo Lira Lima. Convidados: Prof. Paulo Tadeu, 10 

coordenador do bacharelado em Filosofia, e Mayara Araújo Romano, pós-graduanda em 11 

Química. Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do 12 

ConsCCNH. Ausentes: Os conselheiros Tiago Rodrigues e Maurício Coutinho tiveram ausência 13 

justificada, respectivamente, por aula na pós-graduação e participação em banca. Havendo 14 

quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão Informes da Direção: 1. Procedimento de envio de 15 

relatos do ConsCCNH:  Prof. Ronei comunicou a mudança de procedimento no envio de relatos 16 

ao Conselho a partir da próxima sessão. O relator que não enviar seus relatos no prazo 17 

estabelecido deverá encaminhá-lo por e-mail à secretaria com cópia aos demais conselheiros no 18 

endereço consccnh@ufabc.edu.br, para agilizar o recebimento da informação. 2. Reserva 19 

Técnica Institucional (RTI) FAPESP 2015: Prof. Ronei informou que será aberta chamada antes 20 

de março para a RTI-FAPESP 2015 e para a verba da RTI-FAPESP anterior discriminada como 21 

serviço de terceiros. Prof. Wagner questionou acerca da utilização de valor da RTI destinada à 22 

aquisição de gases, que seria insuficiente para a demanda prevista para 2015. Explicou o 23 

histórico e pontuou os problemas da situação. Prof. Ronei salientou que, como o projeto da 24 

última RTI já foi aprovado pela FAPESP, não seria possível fazer alterações; ademais, o recurso 25 

para serviço de terceiros não poderia ser utilizado para atender a esta finalidade. Destacou a 26 

necessidade de se fazer um estudo detalhado da situação atual. Prof. Ronei sugeriu o 27 

encaminhamento do tema à pauta do expediente da próxima sessão, sendo acatado. 3. Mestrado 28 

em Filosofia: Prof. Ronei comunicou a criação do curso, aprovado anteriormente em sessão do 29 

ConsCCNH, sob a coordenação pro tempore do professor Fernando Mattos e da professora 30 

Luciana Zaterka. 4. Entrega de relatório anual de exercício de atividades externas esporádicas 31 

por docente. Interessada: Professora Paula Priscila Braga. Solicitação de arquivamento do 32 

processo nº 23006.002269/2014-80: e 5. Entrega de relatório anual de exercício de atividades 33 

externas esporádicas por docente. Solicitação de arquivamento do processo nº: 34 

23006.002181/2014-68. Interessado: Professor Fúlvio Rieli Mendes: Prof. Ronei comunicou o 35 

recebimento dos referidos relatórios de atividades externas esporádicas. Informou sobre a adoção 36 

de novo procedimento no caso de atividades externas, no qual um docente elaborará um parecer 37 

da área, para atestar a relação da atividade externa com o trabalho desenvolvido pelo referido 38 

docente. 6. Autorização de exercício de atividade externa: Profª Fernanda Franzolin: Prof. Ronei 39 

comunicou que a Profª Fernanda Franzolin participará da comissão avaliadora do Programa 40 

Nacional do Livro Didático em 2015. Informes dos Conselheiros: 1. Profª Paula comunicou a 41 
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discussão em pauta na Comissão de Graduação acerca da resolução que visa desburocratizar os 1 

procedimentos para solicitação do auxílio para atividades extrassala / aulas de campo, bem como 2 

a subutilização da verba. Profª Paula relatou acerca do debate na Comissão de Graduação acerca 3 

das disciplinas paralelas da Física (Fenômenosas quais seriam voltadas aos alunos com 4 

desempenho menor; porém, como salientado pela Profª Paula, o privilégio na escolha das 5 

disciplinas pelas normas atuais é dos alunos com Coeficiente de Rendimento (CR) mais alto, não 6 

havendo uma maneira de direcionar tais disciplinas auxiliares para o público alvo previsto. 2. 7 

Leonardo Lira justificou a demora na entrega dos relatos pela complexidade dos temas, que 8 

demandaram maior pesquisa. Esgotados os Informes, o presidente passou à Ordem do Dia: 1. 9 

Aprovação das atas das sessões anteriores: Prof. Ronei atestou a ausência de observações para 10 

correção. A ata da 10ª sessão ordinária de 2014 foi aprovada , com uma abstenção (Prof. Celio 11 

Adrega, por ausência na 10ª sessão). 2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei 12 

Miotto: Foi aprovada por votação simbólica a continuação do estágio probatório da professora 13 

Heloisa França Maltez (12 meses). Foram também aprovados em estágio probatório (30 meses) 14 

os professores Fernanda Dias da Silva, Marinê de Souza Pereira e Sérgio Henrique Bezerra S. 15 

Leal, por votação simbólica. 3. Banco de Créditos – Relator: Profª Paula Mello: Profª Paula 16 

apresentou o relato favorável à criação do banco de créditos, bem como as ressalvas. Como foi 17 

proposta sugestão de revisão do texto, foi acordado que a relatora apresentará a versão revisada 18 

na próxima sessão do Conselho. Prof. Luciano sugeriu que as controvérsias do texto sejam 19 

discutidas nesta Reunião, sendo acatado. Assim, Prof. Ronei passou a pontuar os itens passíveis 20 

de discussão: a) docentes oficialmente afastados: Profs. Luciano e Janaína sugeriram adoção da 21 

média ponderada dos créditos do ano anterior para afastamentos superiores a um ano, e 22 

proporcional para afastamentos menores, considerando a carga média de alocação docente do 23 

CCNH. b) 75% de ensino na graduação: foi acordado que é suficiente citar a Resolução. c) o teto 24 

de três créditos para aproveitamento no período seguinte: Prof. Ronei coloca a importância da 25 

existência de um limitador, mas sugere pensar em termos de porcentagem, com base na média do 26 

CCNH – um mínimo de 18 créditos por ano, considerando todas as atividades didáticas do 27 

docente, incluindo graduação, pós-graduação e extensão. Direção sugere adotar 30% como o 28 

limite mínimo de créditos por docente. Prof. Luciano sugeriu que esta margem fosse adotada, em 29 

caráter de teste, com avaliação posterior dos resultados, mas questionou a base para o cálculo da 30 

média de créditos do CCNH. Prof. Ronei explicou que será adotado em breve um sistema de 31 

informação para gerenciamento anual das alocações do centro, a ser apresentado aos 32 

coordenadores de curso no início de março, e cujo resultado será disponibilizado no site. d) 33 

demandas suprimidas de última hora e créditos perdidos com turmas fechadas. O parecer da 34 

relatoria tinha sido de que, nestes casos, o docente não deveria ser onerado, mas alguns 35 

conselheiros propuseram que os créditos pendentes deveriam ser transpostos para o ano seguinte 36 

e o docente deveria cumprir a carga mínima. Prof. Luciano verbalizou sua preocupação ante a 37 

possível recorrência de docentes tendo turmas canceladas. Chegou-se à conclusão de que não há 38 

como condicionar os casos, e decidiu-se adotar uma regra geral, a ser ajustada conforme o 39 

resultado observado posteriormente. Profª Paula destacou a dificuldade especial quanto à 40 

ocorrência deste problema no terceiro quadrimestre. Prof. Ronei propôs a votação entre dois 41 

pontos de vista: 1) independentemente do motivo do cancelamento, a dívida ou bônus deve ser 42 

carregada pelo docente para o ano seguinte ou para os próximos quadrimestres, ou 2) os créditos 43 

não são carregados. Lembrou que a proposta de banco de créditos é em termos de biênio. Em 44 
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votação, houve 7 votos a favor da proposta 1, 1 abstenção (Leonardo), e 1 voto (Luciano) pela 1 

não oneração do docente. O assunto retornará à pauta da ordem do dia da próxima sessão. O 2 

presidente passou ao Expediente: Prof. Ronei informou não ter sido possível elaborar a relatoria 3 

dos itens E5, E6 e E7 pelo fato das versões finais dos Projetos Pedagógicos (PPCs) dos cursos de 4 

Bacharelado em Física, Licenciatura em Física e Licenciatura em Ciências Biológicas terem sido 5 

entregues na semana anterior à reunião. Propõe a retirada destes itens da pauta, com o 6 

agendamento de uma reunião extraordinária para discussão destes itens, sendo acatado.  7 

Solicitou a antecipação dos itens E9 e E3 para melhor conveniência de agenda do Prof. Paulo 8 

Tadeu, coordenador do Bacharelado em Filosofia, e da discente Mayara Araújo Romano, que 9 

foram convidados para prestar subsídio à discussão destes itens, sendo acatado. 9. Ações 10 

emergenciais relacionadas ao funcionamento dos cursos de Filosofia – Relator Prof. Ronei 11 

Miotto. Prof. Ronei informou acerca da situação atual dos cursos de Filosofia, que têm se 12 

deparado com a saídas de professores do corpo docente. Foi proposta a abertura de um concurso 13 

de Ética, salientando que não haverá diminuição do número de vagas docentes para a Filosofia 14 

por conta da aposentadoria do Prof. Peluso. Prof. Paulo comentou sobre a reunião convocada 15 

com os docentes do curso, na qual foi aprovada a abertura de concurso para docente na área de 16 

Ética, mas com vaga pré-existente e não atrelada à saída do Prof. Peluso. Prof. Ronei colocou 17 

que a tabela das vagas por área será apresentada como informe da Direção na próxima sessão do 18 

Conselho, e colocada como apêndice à ata da mesma. Propôs a elevação do tema à ordem do dia, 19 

tendo por encaminhamento a abertura de concurso público para o curso de Ética à ordem do dia, 20 

sendo secundado pelo Prof. Luciano Puzer e outros conselheiros. A abertura do concurso foi 21 

aprovada por unanimidade. Prof. Ronei solicitou uma breve pausa à reunião, retomando às 22 

quinze horas e quarenta minutos. 3. Proposta de celebração de termo de colaboração técnico-23 

científica (TCTC) entre a Fundação ECO e a Fundação Universidade Federal do ABC. 24 

Solicitante: Professor Marco Antonio - Licenciatura em Química. Relator: Leonardo Lira: 25 

Leonardo explanou acerca da proposta de termo de colaboração e protocolo de intenções, 26 

visando a promoção de eventos científicos e de outras ações voltadas ao desenvolvimento de 27 

pesquisas técnico-científicas. Lembrou que a Fundação ECO é administrada pela empresa BASF, 28 

notável na área de Química. Pontuou a existência de outro projeto desta Fundação atualmente em 29 

análise pelo ConCECS. Passou a palavra à Mayara, que discorreu sobre seu projeto de pesquisa 30 

realizado com o Prof. Marco Antonio e a Fundação ECO o qual consiste de um instrumento 31 

avaliativo para os workshops da Fundação baseado na teoria dos campos conceituais. O trabalho 32 

inclui também a gravação de cursos, sendo que o primeiro curso será realizado no mês de março. 33 

Profª Janaína parabenizou o trabalho e perguntou quanto à aprovação do Comitê de Ética. 34 

Mayara respondeu que a solicitação está em andamento no Comitê, mas depende da aprovação 35 

prévia pelo ConsCCNH. Prof. Ronei sugeriu o encaminhamento à ordem do dia, sendo 36 

secundado pela Profª Janaína e acatado pelos demais conselheiros. Na ordem do dia, a proposta 37 

foi aprovada por unanimidade, para encaminhamento às devidas instâncias. 1. Solicitação de 38 

autorização para exercício de atividade externa esporádica: exercício anual de 2015, com carga 39 

horária limitada a 30 horas anuais. Interessada: Professora Paula Priscila Braga. Entidade 40 

externa: Veredas Artes Visuais LTDA. e 2. Solicitação de autorização para participar de trabalho 41 

prestado no âmbito de projeto institucional de extensão e receber a retribuição pecuniária relativa 42 

a essa atividade. Ministério da Cultura (MinC) e UFABC – “Projeto Rede CEUs de cineclubes”. 43 

Interessada e solicitante: Professora Paula Priscila Braga. (Observação: 90 horas anuais, durante 44 
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o exercício anual de 2015). Relator: Leonardo Lira: Leonardo explanou sobre a atividade externa 1 

da Profª Paula Braga na Veredas Artes Visuais e acerca do projeto Rede CEUS de cineclubes, 2 

salientando a regularidade da documentação. Pontuou que se trata de atividades de extensão 3 

dentro da UFABC, embora seja enquadrada como atividade externa, e destacou o interesse 4 

institucional destas atividades para a UFABC. Prof. Ronei sugeriu o encaminhamento de ambas 5 

as solicitações à ordem do dia, sendo secundado pela Profª Janaína e acatado pelos demais 6 

conselheiros. Na ordem do dia, ambas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. Após 7 

apresentação de seus relatos, Leonardo Lira deixou a sessão. 4. Renovação dos membros da 8 

CALGP – Relator: Prof. Jean Bonvent: Prof. Jean-Jaques destacou a importância da Comissão e 9 

apontou que, segundo consulta realizada pela Direção do Centro, a coordenação dos cursos de 10 

bacharelado em Física, Química e Ciências Biológicas indicaram a recondução dos atuais 11 

membros para um segundo mandato; as Licenciaturas indicaram um titular, Profª Fernanda 12 

Franzolin, e o bacharelado em Filosofia indicou o nome do prof. William Steinle como titular, 13 

sem indicação de suplentes. Prof. Ronei sugere como encaminhamento a votação da aprovação 14 

dos nomes indicados pelas áreas e a indicação, pelo ConsCCNH, do seu representante na 15 

CALGP. Quanto a este último item, não houve manifestação voluntária de candidaturas. O 16 

Conselho optou pela recondução dos professores Rodrigo Cunha e Luciano Puzer.  Item 17 

encaminhado à ordem do dia. A nova composição da CALGP, com Janaína de Souza Garcia 18 

como Representante da Direção do CCNH e presidente da CALGP; Rodrigo Luiz Oliveira 19 

Rodrigues Cunha (titular) e Luciano Puzer (suplente) como Representantes do ConsCCNH; 20 

Andréa Onofre de Araújo (titular) e Otto Muller Patrão de Oliveira (suplente) como 21 

Representantes do Bacharelado em Ciências Biológicas; Wanius José Garcia da Silva (titular) e 22 

André Gustavo Scagliusi Landulfo (suplente) como Representantes do Bacharelado em Física; 23 

Fernando Heering Bartoloni (titular) e Luiz Francisco Monteiro Leite Ciscato (suplente) como 24 

Representantes do Bacharelado em Química; Willian Steinle (titular) como Representante do 25 

Bacharelado em Filosofia e Fernanda Martins (titular) como Representante das Licenciaturas, foi 26 

aprovada por unanimidade. 8. Título de professor emérito ao Prof. Luis Alberto Peluso – Relator 27 

Prof. Ronei Miotto Prof. Ronei apresentou seu relato favorável à concessão do título ao Prof. 28 

Peluso, aposentado compulsoriamente por idade no mês anterior, salientando, entre outros 29 

aspectos, a atuação deste como mentor do bacharelado em ciências e humanidades (BC&H). 30 

Propôs o encaminhamento à ordem do dia, sendo secundado pela Profª Janaína. A indicação foi 31 

aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às 32 

dezesseis horas e vinte minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, 33 

lavrei a presente ata. 34 
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