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Sinopse da sessão ordinária nº 01/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 15 de fevereiro, às 14h00, 

na sala 312-3, bloco A, câmpus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto informou a aprovação das solicitações de cadastro de 

pesquisador doutor colaborador (PDC) de Roseli Hiromi Sato (C&T – Química) e de Michelle 

da Silva Liberato (Nanociências), bem como de pesquisador colaborador (PC) dos professores 

russos Alexander Kirilov e Georgiy Borisovich Shul'pin (C&T – Química). 

2. Informou que os relatórios técnicos científicos dos projetos de reserva 

técnica institucional RTI FAPESP para os anos de 2012/13, sob a coordenação do professor 

Fernando H. Bartoloni, e 2013/14, sob a coordenação do professor André S. Polo, ambos 

apreciados pelo ConsCCNH em sessão extraordinária realizada em dezembro de 2015, foram 

aprovados pela FAPESP. Referiu também que os coordenadores enviaram à FAPESP o relatório 

de prestação de contas destes projetos. 

3. Profª Paula comentou que, considerando a existência de equipamentos 

adquiridos como multiusuários no CCNH e também a futura entrega dos laboratórios 

multiusuários do CCNH no Bloco L, é preciso normatizar o funcionamento destes espaços e 

equipamentos. Acrescentou que esta necessidade é reforçada pela exigência da FAPESP, quando 

da aquisição de equipamentos multiusuário, de um compromisso da direção da instituição em 

alocá-los em um espaço multiusuário com agenda aberta. A discussão para normatização destes 

aspectos será conduzida pela Comissão de Alocação de Grupos de Pesquisa do CCNH 

(CALGP), atualmente em fase de transição de mandato. 

4. Prof. Ronei informou que será realizada uma reunião entre a direção e os 

coordenadores de curso no dia 19 de fevereiro para discutir, entre outros temas, uma nova 

política para alocação didática, que considere as disciplinas por grupos e com rotação cíclica. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Andamento da campanha sobre afastamentos e licenças dos docentes do 

CCNH – com a ausência justificada da técnica-administrativa Natasha, Andreia Silva apresentou 

o guia para afastamentos e licenças para docentes.  
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Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação das atas da 11ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária: A 

ata da 11ª sessão foi aprovada por votação simbólica com uma abstenção (Prof. Wagner, por 

ausência àquela sessão). A ata da 9ª sessão foi aprovada por unanimidade. 

Expediente: 

 

1. Coordenação do projeto RTI FAPESP 2015/2016 – Relator: Prof. Ronei 

Miotto. Item elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, foi aprovada a indicação do Prof. José 

Antônio Souza como novo coordenador do projeto. 

3. Solicitação de prorrogação de afastamento para pós-doutorado – 

Interessado: Prof. Celio Adrega de Moura. – Relator: Prof. Alysson Ferrari. Item elevado à 

ordem do dia. Na ordem do dia, aprovada a prorrogação do afastamento para pós-doutorado. 

4. Composição de banca do Concurso para Professor Adjunto Edital 151/2015 

– Ensino de Química. – Relator: Prof. Wagner Carvalho – Item elevado à ordem do dia. Na 

ordem do dia, banca aprovada com uma abstenção (Prof. Renato). 

2. Solicitação de redução de carga didática para atividade administrativa. 

Interessado: Prof. Meire Miranda – Relator: Prof. Danilo Centeno – Tema retificado para 

“conversão de carga didática em atividade administrativa” e encaminhado à sessão seguinte. 

 

5. Proposta para criação de curso de Doutorado em Ensino e História das 

Ciências e da Matemática – Relator: Prof. Dalmo Mandelli Item elevado à ordem do dia. Na 

ordem do dia, aprovada a proposta de criação do curso. 

 

6. Relatório de Gestão CCNH 2015 – Relator: Carolina Assis (chefe da 

Divisão Administrativa – CCNH) – Item elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, o relatório 

foi aprovado por unanimidade. 

 

7. Orçamento do CCNH – Relator: Carolina Assis – Item elevado à ordem do 

dia. Na ordem do dia, a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade. 

 

8. Composição da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de 

Pesquisa do CCNH (CALGP).  – Relator: Profª Paula H. Mello – os nomes dos professores 

Alysson Ferrari e Marcelo Christoffolete foram indicados para representante titular e suplente do 

ConsCCNH na CALGP. 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 


