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Sinopse da sessão ordinária nº 01/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª sessão ordinária de 2017 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 20 de fevereiro, às 14h00, 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou sobre a saída do servidor Leonardo Lira Lima do CCNH e 

declarou a vacância da posição de representante suplente dos técnicos administrativos.  

2. Apresentou relatório administrativo relativo ao encerramento de atividades 

externas e pareceres de convênios e parcerias. Esclareceu que, a partir de fevereiro deste ano, a 

análise e acompanhamento destes processos passaram a ser realizados pela Divisão 

Administrativa do CCNH. 

3. Informou que, com a liberação de quatro salas docentes no Bloco B, foi 

realizada consulta para alocação de docentes. Esclareceu também que, como esta consulta visava 

a alocação de docentes do quadro permanente do CCNH, foi negada a concessão a professores 

visitantes que manifestaram interesse. O conselho manifestou concordância com a decisão, 

assumindo-a como um caso omisso da resolução. 

4. Informou que a direção do CCNH solicitou à Superintendência de Gestão de 

Pessoas que prorrogasse os editais para concursos docentes do CCNH cujo término estava 

previsto para o recesso estudantil do início do ano. 

5. Comentou sobre a chamada para recebimento de propostas para utilização 

dos recursos da reserva técnica institucional – RTI FAPESP, aberta até o dia 06/03/2017. 

Solicitou também a colaboração dos conselheiros em divulgar as datas limite para resposta à 

Divisão Administrativa do levantamento sobre importações e sobre materiais permanentes, para 

o envio de solicitações de compra de materiais de consumo para graduação e para o envio dos 

roteiros de disciplinas. 

 

Informes dos Conselheiros:  

1. Na ausência de Natasha Morare, Renato Correa (secretário) apresentou a 

planilha de ocupações administrativas docentes, resultado de um levantamento realizado pela 

conselheira.  

 

Ordem do dia: 
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1. Aprovação da Ata da 11ª sessão ordinária de 2016: A ata da 11ª sessão 

ordinária foi aprovada por votação simbólica. 

2. Avaliações em estágio probatório: foram aprovadas as avaliações de 12 

meses dos professores Rafael Cava Mori (Química), Victor Ximenes Marques (Filosofia) e 

Silvio Ricardo Gomes Carneiro (Filosofia) recomendando a continuidade em estágio probatório. 

Foram também aprovados em estágio probatório por unanimidade os professores Diogo Librandi 

da Rocha (Química), Márcio Santos da Silva (Química), João Rodrigo Santos da Silva (Biologia) 

e Patrícia da Silva Sessa (Biologia). 

3. Ad referendum: Indicação de banca para Processo Seletivo Simplificado – 

professor visitante na área de Filosofia / Subárea Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia 

(Edital nº 191/2016). – relator: Ronei Miotto. Indicação aprovada por unanimidade. 

4. Revisão da Resolução ConsCCNH nº 01/2013 (RTI–FAPESP) – relator: 

Danilo Centeno: Tema mantido na pauta da ordem do dia da próxima sessão. 

 

Expediente: 

1. Missão do CCNH – relator: Leonardo Barbosa Foi aprovada a manutenção 

do texto da missão atual, com algumas alterações.  

2. Relatório de Gestão CCNH 2016 – relator: Ronei Miotto  Tema 

encaminhado à pauta do expediente da próxima sessão, sob a relatoria de Dalmo Mandelli. 

3. Proposta para Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) – relator: Ronei 

Miotto. tema elevado à ordem do dia. A proposta foi aprovada por unanimidade, com uma 

alteração. 

4. Normas para credenciamento/descredenciamento de docentes do curso de 

Licenciatura em Física – relator: Dalmo Mandelli Tema mantido na pauta do expediente. Será 

realizada consulta à comunidade docente sobre proposta de unificar este tipo de resolução para 

todos os cursos do centro.   

5. Autorização para participação esporádica no curso de especialização em 

Direitos Humanos – Interessado: Renato Kinouchi – relator: Marcelo Christoffolete Tema 

mantido na pauta do expediente.  

6. Solicitação de redução de carga didática por atividade administrativa – 

Interessado: Rodrigo Cunha – relator: Renato Kinouchi. Tema mantido na pauta do expediente.   

7. Solicitação para abertura de processo seletivo para contratação de 

professor visitante na área de Ciências Biológicas, subárea Bioquímica. – relator: Fernando 

Cássio: elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.      

8. Alocação didática para 2017 – relator: Ronei Miotto - tema encaminhado à  

pauta da 1ª sessão extraordinária do ConsCCNH, a ser realizada em 06/03/2017 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

3 

 

9. Solicitação de afastamento para pós-doutoramento no exterior. 

Interessado: Ana Melva C. Farfán – relator: Arnaldo Rodrigues Tema mantido na pauta do 

expediente.   

Sessão encerrada às 18h15.         

 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


