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Ata da sessão ordinária nº 01/2018 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da primeira sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

seis de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 3 

situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi 4 

presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou 5 

com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-presidente, Paula Homem de Mello, os 6 

representantes docentes Allan Moreira Xavier, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Danilo 7 

Centeno, Heloisa França Maltez, Patrícia da Silva Sessa e Sílvio Ricardo Gomes Carneiro, o 8 

representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa, a representante discente de 9 

graduação Aryane Alves Vigato e o representante discente de pós-graduação Leonardo Almeida 10 

Barbosa. Não votantes: Priscila Moura Arakaki e Raquel de Freitas Silva Cardim, pela secretaria do 11 

ConsCCNH. Convidados: a representante suplente docente Patrícia Dantoni, o representante suplente 12 

da graduação Carlos Eduardo Gracio, o representante suplente da pós-graduação Thales Rocha de 13 

Macedo, a representante suplente técnico-administrativa Ana Carolina Tonelotti Assis; e a 14 

coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas, Fernanda Franzolin. Havendo quórum legal, 15 

Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro de 16 

pesquisador doutor colaborador (PDC) aprovadas no período, de Ednilsom Orestes (C&T/Química; 17 

supervisor: Paula Homem de Mello), Roberto Bertoldo Menezes (Física; supervisor: Marcelo A. 18 

Leigui de Oliveira), Simone dos Santos Grecco (C&T/Química; supervisor: João Henrique Ghilardi 19 

Lago) e Valquíria Campos Alencar (Biossistemas; supervisor: Luiz Roberto Nunes); bem como de 20 

renovação de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDC) de Aline Diniz Cabral 21 

(BC&T/Ciências Biológicas; supervisora: Marcia Aparecida Sperança), Isabella Cristina da Costa 22 

Leal Bordon (Biossistemas; supervisora: Amedea Barozzi Seabra) e Juan Camilo Alvarez Quiceno 23 

(Física; supervisor: Gustavo M. Dalpian), e de renovação de cadastro de pesquisador colaborador 24 

(PC) de Juliana Tonini (Biossistemas; supervisora: Luciana Campos Paulino). 2. Informou o 25 

recebimento de resposta do superintendente adjunto de obras ao questionamento do conselho sobre o 26 

prazo de conclusão das obras do Bloco Zeta, sendo o prazo informado o de 210 dias a partir da adata 27 

de formalização do Termo de Aditamento . Não havendo informe dos conselheiros, passou-se à 28 

Ordem do dia. 1. Ata da 11ª sessão ordinária: A ata foi aprovada por votação simbólica. 2.  29 

Avaliações de estágios probatórios: Ronei esclareceu que os relatórios da comissão de Filosofia 30 

referentes às avaliações finais de 30 meses de Alexander de Freitas e Luca Pitteloud (Física) não 31 

foram recebidos pela secretaria até o início da sessão e, por isso, foram retirados de pauta. A 32 

avaliação de 12 meses de Juliana dos Santos de Souza (Química), e de 24 meses de Adriana Pugliese 33 

Netto Lamas (Biologia), foram aprovadas por unanimidade. 3. Ad referendum – alteração do 34 

afastamento internacional de Gustavo M. Dalpian. – relator: Paula H. de Mello. Paula discorreu 35 

sobre o tema, recomendando a aprovação da alteração. Em votação, a solicitação de alteração foi 36 

aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente. 1. Composição de banca para concurso de 37 

professor adjunto, área Ciências Biológicas – subárea Microbiologia Aplicada a Processos 38 

Biotecnológicos; Edital nº 227/2016 – relator: Allan Moreira Xavier. Allan apresentou seu relato 39 

com a recomendação de inversão entre as indicações para as posições de 3º titular e 3º suplente, 40 

respectivamente. Arnaldo justificou a indicação da docente originalmente listada como 3º titular por 41 

maior proximidade com a área de pesquisa do concurso em comparação à outra docente indicada; 42 

mas prevaleceu o parecer do relator. O tema foi elevado à ordem do dia. Em votação, a sugestão de 43 

inversão proposta pelo relator foi aprovada por 6 votos, com 4 contrários e 1 abstenção (Paula). Na 44 

ordem do dia, a proposta de banca com a alteração sugerida foi aprovada por unanimidade. A 45 

presidência sugeriu a elevação de todos os itens relacionados aos concursos do Edital 227 para a 46 
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ordem do dia, secundado por Paula e Arnaldo, e sendo acatada. 2. Composição da banca para 1 

concurso de professor adjunto, área Biologia – subárea Imunologia; Edital nº 227/2016 – relator 2 

Allan Moreira Xavier. Allan apresentou seu relato propondo a inversão entre 2º titular e 2º suplente, 3 

e entre 3º titular e 4º suplente. Arnaldo justificou a necessidade de manutenção da ordem proposta, 4 

sendo acatado. A proposta de banca com a alteração sugerida foi aprovada por unanimidade. 3. 5 

Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências Biológicas – subárea 6 

Biologia de Criptógamas; Edital nº 227/2016 – relator: Sílvio R. G. Carneiro. O relator apresentou 7 

seu relato, favorável à aprovação da banca conforme indicada pela coordenação do curso. Em 8 

votação, a proposta de banca foi aprovada por unanimidade. 4. Composição de banca para concurso 9 

de professor adjunto, área Ciências Biológicas – subárea Zoologia de Invertebrados; Edital nº 10 

227/2016 – relator: Heloísa França Maltez. A relatora expôs seu relato, recomendando a inversão 11 

entre o quarto titular e o presidente. Ronei comentou que um dos docentes do CMCC desenvolvera 12 

um software que permite verificar potenciais conflitos de interesse nas indicações de banca. 13 

Recomendou que, após a votação das indicações de banca e havendo tempo hábil, tais indicações 14 

sejam analisadas por este software e, sendo identificado algum problema, o tema retorne à pauta do 15 

ConsCCNH; sendo acatado. Em votação, a proposta de banca com a alteração sugerida foi aprovada 16 

por unanimidade. 5. Composição da banca para concurso de professor adjunto, área Biologia – 17 

subárea Educação em Saúde; Edital nº 227/2016 – relator Dalmo Mandelli. Na ausência do titular, 18 

Tiago Rodrigues assumiu o tema, apresentando relato favorável à indicação proposta pelo curso. Em 19 

votação, a proposta de banca foi aprovada por unanimidade. 6. Composição da banca para concurso 20 

de professor adjunto, área Biologia – Subárea: Processos Cognitivos de Aprendizagem; Edital nº 21 

227/2016 – relator Danilo Centeno. Danilo apresentou seu relato favorável à indicação pontuando o 22 

fato de o docente indicado para a presidência da banca apresentar aparentemente menor experiência 23 

que outros indicados, mas acatando a justificativa apresentada. Destacou também que, na indicação 24 

da ordem para substituição de membros da banca, o indicado como substituto para o primeiro titular 25 

não consta do formulário oficial de indicação. Profª Fernanda Franzolin, pela área demandante, 26 

informou ter enviado o formulário com a indicação correta por e-mail à secretaria do centro. A 27 

secretaria providenciará a indicação correta junto à área demandante. Em votação, a proposta de 28 

banca foi aprovada por unanimidade. 7. Composição de banca para concurso de professor adjunto, 29 

área Química – subárea Quimiometria; Edital nº 227/2016 – relator: Patrícia da Silva Sessa. 30 

Patrícia apresentou seu relato favorável à aprovação da composição sugerida pela coordenação do 31 

curso. Paula mostrou preocupação com a indicação de dois suplentes internos. Ronei recomendou 32 

indicar expressamente que a substituição do segundo titular deva ser feita preferencialmente por um 33 

membro externo. Renato sugeriu inverter a ordem dos suplentes, indicando os docentes externos 34 

como primeiro e segundo suplentes, sendo acatado. Ronei recomendou passar primeiro suplente para 35 

terceira posição, sendo acatado. Heloísa pontuou que o segundo suplente consta como sem 36 

experiência em bancas na área; sendo necessário colocar justificativa. Em votação, a proposta de 37 

banca com as alterações sugeridas foi aprovada por unanimidade. 8. Composição de banca para 38 

concurso de professor adjunto, área Química – subárea Espectometria de Massas; Edital nº 39 

227/2016 – relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. Arnaldo apresentou seu relato, recomendando a 40 

inversão entre o docente indicado como 3º titular e o presidente, e também que se registre de maneira 41 

explícita que o presidente deve ser substituído pelo 1º suplente, por conta da proximidade de área. 42 

Em votação, a proposta de banca foi aprovada por unanimidade. 9. Composição de banca para 43 

concurso de professor adjunto, área Ciências Biológicas – subárea Biotecnologia Vegetal; Edital nº 44 

227/2016 – relator: Dalmo Mandelli. Tiago Rodrigues assumiu o tema, apresentando relato 45 

favorável à indicação proposta pelo curso. Em votação, a proposta de banca foi aprovada por 46 

unanimidade. 10. Solicitação para abertura de processo seletivo para contratação de professor 47 

visitante na área de Química, subáreas Química Geral / Química Inorgânica / Química Orgânica – 48 
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relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. Arnaldo apresentou relato favorável à aprovação das solicitações 1 

conforme propostas pela coordenação do curso. Paula sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, 2 

secundada pelo relator, sendo acatados. Em votação, as solicitações de abertura de processo seletivo 3 

foram aprovadas por unanimidade. 11. Solicitação para abertura de processo seletivo para 4 

contratação de professor visitante na área de Ciências Biológicas, subáreas Botânica / Morfologia e 5 

sistemática de invertebrados – relator: Dalmo Mandelli. Tiago assumiu o relato na ausência do 6 

titular, apresentando parecer favorável à proposta de abertura de processo seletivo. Comentou as 7 

observações feitas por Dalmo acerca da carência de informações na proposta referente à subárea de 8 

Botânica, e a réplica da área fornecendo as informações solicitadas, e propôs a elevação do tema à 9 

ordem do dia, sendo acatado. Em votação, as solicitações de abertura de processo seletivo foram 10 

aprovadas por unanimidade. 12. Proposta de aplicação da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) 11 

– relatora Ana Carolina Assis. Ana Carolina apresentou seu relato e a proposta de utilização da TRI 12 

para o ano de 2018, conforme Resolução ConsCCNH 05/2016. Renato recomendou a elevação do 13 

item “gradis metálicos” para a primeira posição, por conta da necessidade de segurança. Ronei 14 

esclareceu que o item apresenta valor mais elevado, o que representaria um impeditivo. Arnaldo 15 

sugeriu a inclusão de um item 10. “Outras demandas” e a elevação do tema à ordem do dia, sendo 16 

acatado. Na ordem do dia, o tema foi aprovado por unanimidade. 13. Plano de trabalho para a 17 

realização da 4ª Conferência Latino-Americana do International History, Philosophy and Science 18 

Teaching Group (IHPST) – 03 a 05/09/2018 – interessado: Prof. Breno Arsioli  – relator: Sílvio R. 19 

G. Carneiro. Sílvio apresentou seu relato, favorável à aprovação do plano de trabalho. Arnaldo 20 

sugeriu a elevação à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, o plano de trabalho foi aprovado 21 

por unanimidade. 14. Atividade externa / atuação como perito judicial – interessada: Profª Renata 22 

Simões – relator: Profa. Heloisa Maltez. Heloísa apresentou seu relato, favorável à aprovação do 23 

plano de trabalho desde que retificada a data informada à última página e recomendando a elevação 24 

do tema à ordem do dia, sendo acatada. Na ordem do dia, a proposta de atividade externa foi 25 

aprovada por unanimidade. 15. Colaboração Técnica com a professora Isarita Sakakibara – relator: 26 

Leonardo Almeida Barbosa. Ronei expôs o contexto, destacando tratar-se de cessão de docente de 27 

outra instituição. Reforçou entendimento de que o Conselho concordou que casos semelhantes a este 28 

devam ser apreciados no âmbito do Conselho. Allan pontuou que a docente deve indicar as 29 

disciplinas de BI e pós-BI as quais teria disponibilidade de lecionar, como em qualquer outro 30 

processo de solicitação de redistribuição. A secretaria solicitará um parecer à coordenação do curso 31 

de Química. A direção emitirá portaria com os requisitos. O tema foi mantido em pauta, mas sob a 32 

relatoria de Heloísa Maltez. A CALGP deve ser contatada sobre como alocar a docente. 16. Relatório 33 

Anual de Gestão do CCNH 2017 – relatora: Ana Carolina Assis. Carol apresentou a minuta do 34 

relatório. Ronei registrou agradecimento à DAD e DAC pela elaboração do relatório. Tema 35 

encaminhado à pauta da próxima sessão, sob a relatoria de Arnaldo Rodrigues. 17. CALGP – nova 36 

gestão – relator: Tiago Rodrigues. O item retirado de pauta, a pedido do relator. As indicações de 37 

novos membros da CALGP deverão ser apresentadas na reunião seguinte. 18. CALGP – propostas de 38 

alocação – relator: Tiago Rodrigues. Tiago apresentou as solicitações de alocação apreciadas pela 39 

CALGP: solicitação de mudança de Allan Moreira Xavier do laboratório LS22 (no subsolo do bloco 40 

A) para o laboratório L 508 (Bloco L); solicitação de mudança de Carlos Alberto Silva do laboratório 41 

L104 (bloco Delta, São Bernardo) para o laboratório L 503-3 (bloco A, Santo André); e solicitação 42 

de mudança de César Augusto João Ribeiro – solicitação de alocação no laboratório L 104 (Bloco 43 

Delta), ocupando a vacância do Prof. Carlos Alberto Silva; bem como as recomendações da comissão 44 

favoráveis a estas. Ronei sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do 45 

dia, as sugestões de alocação referendadas pela CALGP foram acatadas por unanimidade. 19. 46 

Revisão da Resolução ConsCCNH 03/16 – Alocação em gabinetes docentes – relator: Renato 47 

Correa. Renato apresentou seu relato e a proposta de nova resolução, recomendando a elevação do 48 
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tema à ordem do dia. Ronei endossou a sugestão de elevação do tema à ordem do dia, sendo 1 

secundado por Arnaldo. Na ordem do dia, foi colocado como proposta 1 adotar o critério de tempo 2 

de casa, nos termos da consulta realizada em 2016, e como proposta 2 adotar sorteio. Em votação, foi 3 

aprovada a proposta 2 por 5 votos a 4, com 1 abstenção (Arnaldo). Em votação, a minuta da nova 4 

resolução foi aprovada por unanimidade. Paula deixou a sessão às 17h13. 20. Minuta de Resolução 5 

de Política de Alocação Didática - relatora: Patrícia Dantoni. Patrícia deixou a sessão às 17h35, 6 

deixando o relato a cargo de Heloísa. Heloísa apresentou o relato, destacando dúvidas surgidas 7 

quanto à forma de contagem das disciplinas de Extensão. Ronei esclareceu que, pela resolução 8 

ConsEPE 100, as disciplinas com bolsa auxílio são consideradas como não remuneradas. O tema foi 9 

encaminhado à pauta da ordem do dia da sessão seguinte, sob a relatoria de Allan Moreira Xavier. 10 

21. Recorrência de atrasos na entrega de documentos – relator: Arnaldo Rodrigues. Arnaldo 11 

apresentou seu relato recomendando a aprovação da resolução proposta. Renato sugeriu alterar o 12 

trecho final do artigo 2º, de “posteriormente aprovada pelo Conselho [...]” para “com a ciência do 13 

Conselho [...]”, sendo acatado. Ana Carolina sugeriu a alteração, no artigo 1º, do termo 14 

“Administração” por “Direção”, sendo acatada. Arnaldo sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, 15 

sendo secundado por Renato. Na ordem do dia, o texto da resolução com as alterações propostas foi 16 

aprovado por unanimidade. Dado o avançado das horas, às dezessete horas e cinquenta e cinco 17 

minutos Ronei passou a tratar brevemente dos itens restantes na pauta do Expediente: 24. Alocação 18 

didática 2018 – Ronei Miotto. Informou que este estudo está praticamente concluído, faltando apenas 19 

dados referentes ao primeiro quadrimestre de um dos cursos – Bacharelado em Filosofia - e dos 20 

dados de alguns cursos da pós-graduação. O tema foi mantido na pauta do expediente, sob a relatoria 21 

de Patrícia Dantoni. 23. Conversão de carga didática em administrativa - relator: Danilo Centeno. 22 

Danilo pontuou a dificuldade de se consolidar uma proposta de normativa, considerando a imensa 23 

variabilidade dos cenários. O tema foi mantido na pauta do expediente da sessão seguinte, mantido o 24 

relator. 22. Estratégias para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de centro – 25 

relatora: Aryane A. Vigato. A relatora pontuou a falta dos pareceres docente e técnico 26 

administrativo, que haviam sido solicitados na sessão anterior. Renato informou que pretendia fazer 27 

o relato verbalmente, mas enviará o parecer por e-mail. A secretaria reforçará por e-mail a 28 

necessidade do parecer docente para a sessão seguinte. Esgotada a pauta, o presidente deu por 29 

encerrada a sessão às dezoito horas e quatro minutos da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-30 

executiva do CCNH, lavrei a presente ata.  31 
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