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Ata da sessão ordinária nº 11/2016 - CCNH – ConsCCNH
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Ata da décima primeira sessão ordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e
Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas
do dia doze de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala 312-3, da Universidade Federal do
ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo
André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e
Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: os representantes
docentes Alysson Fabio Ferrari, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Dalmo Mandelli, Danilo
da Cruz Centeno, Giselle Watanabe, Marcelo Augusto Christoffolete e Rodrigo Luiz Oliveira
Rodrigues Cunha, e o representante discente de graduação Leonardo Barbosa. Ausentes: a vicepresidente, Paula Homem de Mello, o representante docente Renato Rodrigues Kinouchi e os
representantes técnicos administrativos Natasha Ramos Morare e Leonardo Lira Lima tiveram
suas ausências justificadas. Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki,
secretários do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da
Direção: 1. Ronei agradeceu aos conselheiros pelo trabalho realizado em 2016. 2. Informou
sobre o problema de queda e oscilação de energia nos laboratórios do bloco Delta em São
Bernardo, comunicado naquela data à direção por coordenadores dos laboratórios, e que estava
contatando a Prefeitura Universitária para providências. 3. Atualizou quanto aos trabalhos do GT
40 vagas docentes, cuja última reunião seria realizada naquela semana. 4. Informou o
recebimento e aprovação das solicitações de cadastro como pesquisador doutor colaborador
(PDC) de Edison Franco Júnior (Ciência e Tecnologia / Química; supervisora: Paula Homem de
Mello), Roberto Leandro Neves de Oliveira (Física; supervisor: Alex Gomes Dias) e Rogério
Pietro Mazzantini (Química Tecnológica; supervisora: Márcia Aparecida da Silva Spinacé). 5.
Apresentou os resultados da consulta à comunidade sobre a proposta de controle de acesso
apresentada pelo pró-reitor de Planejamento em sessão do ConsCCNH de outubro, e informou
que já foram encaminhados à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLADI).
Não havendo informe dos conselheiros, a presidência passou à Ordem do dia: 1. Aprovação das
Atas da 10ª sessão ordinária: A ata da 10ª sessão ordinária foi aprovada por votação simbólica.
2. Avaliações em estágio probatório: as avaliações de 12 meses dos professores Tiago
Branquinho de Queiroz (Física) e Adriana Pugliese Netto Lamas (Biologia) recomendando a
continuidade em estágio probatório foram aprovadas por unanimidade. Passou-se ao
Expediente: 1. Ouvidoria do ConsCCNH – relator: Ronei Miotto: Ronei retomou o histórico da
vacância e solicitou voluntários para compor a ouvidoria. Os professores Dalmo Mandelli e
Arnaldo Rodrigues manifestaram interesse. Foi sugerida a elevação do tema à ordem do dia,
sendo acatada. Dalmo e Arnaldo foram eleitos por aclamação como ouvidores titular e adjunto,
respectivamente. O presidente deu posse aos novos ouvidores. 2. Revisão da Resolução
ConsCCNH nº 01/2013 (RTI–FAPESP) – relator: Danilo Centeno: Danilo expôs seu relato,
esclarecendo que a dificuldade observada em se atender às normativas da FAPESP nas chamadas
de 2016 para a RTI justificariam a necessidade de revisão desta norma. Acrescentou ter
conversado com a presidência da comissão de pesquisa do centro – CALGP – sobre a questão,
que sugerira a antecipação da abertura da chamada para a RTI FAPESP para fevereiro, visando
ampliar o prazo para que os pesquisadores elaborem propostas e apresentem as demandas. Ronei
sugeriu que a Divisão Administrativa, a qual recebe as demandas, possa ter autonomia para
solicitar complementação de informações. O relator Danilo sugeriu também que a CALGP possa
gerir o fluxo de demandas para a RTI em caráter contínuo e não apenas durante o período de
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demandas, devendo mapear as demandas e necessidades dos laboratórios. Para isso, sugeriu que
a comissão agende reuniões pontuais com os coordenadores dos laboratórios para sondar as
demandas. Foi acordado que esta sugestão seria encaminhada à CALGP e que o relator
sistematizaria as alterações propostas em sua sugestão de nova resolução. O tema foi
encaminhado para a pauta da ordem do dia da sessão seguinte. Como a próxima sessão será em
20/02/2016, Arnaldo sugeriu que o edital de chamada para RTI seja publicado na primeira
semana de fevereiro, antes do previsto atualmente pela resolução, e que o presidente da CALGP
seja convidado para a próxima sessão; proposta acatada pelo conselho. 3. Celebração de ajuste
individual para gestão administrativa e financeira e de termo de compromisso para a execução
do projeto intitulado: "TINTA DE SILICONE TERMO-SOLVATOCROMICA E SUA
APLICAÇÃO COMO SENSOR DE FALHAS EM DISPOSITIVOS ELETRICOS". Interessado:
Wendel Andrade Alves – relator: Rodrigo Cunha: Ronei salientou não tratar-se de convênio, mas
sim de ajuste individual e termo de compromisso. Rodrigo expôs brevemente seu relato
favorável à aprovação do ajuste individual e termo de compromisso, e sugeriu a elevação do
tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, o item foi aprovado por unanimidade. 4.
Celebração de instrumento para a execução do projeto: "Explorando as propriedades físicas do
grafite Natural das Minas da Nacional do Grafite". Interessada: Ana Melva Champi Farfan –
relator: Alysson Ferrari: Alysson apresentou seu relato favorável à aprovação da proposta e
sugerindo o encaminhamento do tema à ordem do dia; sendo acatado. Na ordem do dia, a
celebração do instrumento foi aprovada por unanimidade. Ronei solicitou inversão de pauta,
sendo acatado. 6. Missão do CCNH – relator: Ronei Miotto: Apresentou os resultados do
levantamento, compilados em três propostas. Os conselheiros discutiram acerca do tema. Ronei
sugeriu a indicação de um voluntário para relatar o tema na próxima sessão. O representante
discente, Leonardo Barbosa, foi indicado como relator. 5. Alocação didática para 2017 –
relator: Ronei Miotto: O relator apontou que foram detectados vários problemas nos
planejamentos de alocação didática para 2017 submetidos pelas coordenações dos cursos, em
análise realizada pelos diretores de centro juntamente com a PROGRAD. Foi constatado também
que com o planejamento atual os docentes teriam de lecionar uma média de 23 créditos, o que
tornaria inviável a prática de concentração didática. Rodrigo pontuou que, muitas vezes, a
alocação didática é influenciada por pressão pessoal dos docentes sobre os coordenadores dos
cursos. Ronei apontou que uma forma de despersonalizar a alocação seria montar um calendário
único para todos os cursos da universidade, projeto que está em desenvolvimento. Marcelo
deixou a sessão às 16h00. Ronei informou que a direção apresentará estudos sobre a questão na
primeira reunião do ano, para a qual os coordenadores dos cursos serão convidados. Renato
apontou que o relatório da alocação didática de 2016 será apresentado na primeira sessão de
2017. Danilo deixou a sessão às 16h47. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a
sessão às dezessete horas e quatro minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretáriaexecutiva do CCNH, lavrei a presente ata.
Priscila Moura Arakaki
Secretária Executiva
Ronei Miotto
Diretor
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