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Sinopse da sessão ordinária nº 01/2018/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª sessão ordinária de 2018 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 26 de fevereiro, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou as solicitações de cadastro e renovação de pesquisadores 

doutores colaboradores (PDC) aprovadas no período. 

2. Informou a resposta recebida do superintendente adjunto de obras ao 

questionamento do conselho sobre o prazo de conclusão das obras do Bloco Zeta.  

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 11ª sessão ordinária – relator: Paula Homem de Mello: Ata aprovada por 

votação simbólica.  

2. Avaliações em estágio probatório: As avaliações de 12 meses de Juliana dos 

Santos de Souza (Química) e de 24 meses de Adriana Pugliese Netto Lamas (Biologia) foram 

aprovadas por unanimidade.  

3. Ad referendum – alteração do afastamento internacional de Gustavo M. 

Dalpian. – relator: Paula H. de Mello. Aprovado por unanimidade. 

 

Expediente: 

1. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências 

Biológicas – subárea Microbiologia Aplicada a Processos Biotecnológicos; Edital nº 227/2016 – 

relator: Allan Moreira Xavier. Após elevação à ordem do dia, a proposta de banca com a alteração 

recomendada foi aprovada por unanimidade.  

Demais itens referentes ao Edital 227 – itens 2 a 9 – elevados à pauta da ordem do 

dia 

2. Composição da banca para concurso de professor adjunto, área Biologia – 

subárea Imunologia; Edital nº 227/2016 – relator Allan Moreira Xavier. A proposta de banca com 

a alteração sugerida foi aprovada por unanimidade. 

3. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências 

Biológicas – subárea Biologia de Criptógamas; Edital nº 227/2016 – relator: Sílvio R. G. 

Carneiro. Proposta de banca aprovada por unanimidade         

4. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências 

Biológicas – subárea Zoologia de Invertebrados; Edital nº 227/2016 – relator: Heloísa França 
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Maltez. A proposta de banca com a alteração sugerida foi aprovada por unanimidade. 

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

subárea Educação em Saúde; Edital nº 227/2016 – relator Dalmo Mandelli. A proposta de banca 

foi aprovada por unanimidade. 

6. Composição da banca para concurso de professor adjunto, área Biologia – 

Subárea: Processos Cognitivos de Aprendizagem; Edital nº 227/2016 – relator Danilo Centeno. A 

proposta de banca, com alterações, foi aprovada por unanimidade. 

7. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Química – 

subárea Quimiometria; Edital nº 227/2016 – relator: Patrícia da Silva Sessa. A proposta de banca 

foi aprovada por unanimidade. 

8. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Química – 

subárea Espectometria de Massas; Edital nº 227/2016 – relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. A 

proposta de banca com as alterações sugeridas foi aprovada por unanimidade. 

9. Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências 

Biológicas – subárea Biotecnologia Vegetal; Edital nº 227/2016 – relator: Dalmo Mandelli. A 

proposta de banca foi aprovada por unanimidade.  

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

visitante na área de Química, subáreas Química Geral / Química Inorgânica / Química Orgânica 

– relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. Tema elevado à ordem do dia. Solicitação de abertura de 

processo seletivo aprovada por unanimidade.  

11. Solicitação para abertura de processo seletivo para contratação de professor 

visitante na área de Ciências Biológicas, subáreas Botânica / Morfologia e sistemática de 

invertebrados – relator: Dalmo Mandelli. Tema elevado à ordem do dia. Solicitação de abertura 

de processo seletivo aprovada por unanimidade.  

12. Proposta de aplicação da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) – relatora 

Ana Carolina Assis. Tema elevado à ordem do dia. Proposta aprovada por unanimidade. 

13. Plano de trabalho para a realização da 4ª Conferência Latino-Americana do 

International History, Philosophy and Science Teaching Group (IHPST) – 03 a 05/09/2018 – 

interessado: Prof. Breno Arsioli  – relator: Sílvio R. G. Carneiro. Tema elevado à ordem do dia. 

Plano de trabalho foi aprovado por unanimidade. 

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

Simões – relator: Profa. Heloisa Maltez. Tema elevado à ordem do dia. Proposta de atividade 

externa aprovada por unanimidade. 

15. Colaboração Técnica com a professora Isarita Sakakibara – relator: Leonardo 

Almeida Barbosa. Tema mantido em pauta, sob a relatoria de Heloísa Maltez.  

16. Relatório Anual de Gestão do CCNH 2017 – relatora: Ana Carolina Assis. 

Tema encaminhado à pauta da próxima sessão, sob relatoria de Arnaldo Rodrigues. 

17. CALGP – nova gestão – relator: Tiago Rodrigues. Item retirado de pauta, a 

pedido do relator. 

18. CALGP – propostas de alocação – relator: Tiago Rodrigues. Tema elevado à 

ordem do dia. Propostas de alocação aprovadas por unanimidade. 

19. Revisão da Resolução ConsCCNH 03/16 – Alocação em gabinetes docentes – 

relator: Renato Correa. Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, foi colocado como 

proposta 1 adotar o critério de tempo de casa, nos termos da consulta realizada em 2016, e como 

proposta 2 adotar sorteio. Em votação, foi aprovada a proposta 2 por 5 votos a 4, com 1 abstenção. 

Minuta de nova resolução aprovada por unanimidade.  
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20. Minuta de Resolução de Política de Alocação Didática - relatora: Patrícia 

Dantoni. Tema encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte, sob a relatoria de Allan M. 

Xavier. 

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

Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, o texto da resolução com alterações foi aprovado 

por unanimidade. 

22. Estratégias para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de 

centro – relatora: Aryane A. Vigato. Tema mantido em pauta. Solicitado parecer docente e técnico 

administrativo para a sessão seguinte.  

23. Conversão de carga didática em administrativa - relator: Danilo Centeno. Tema 

mantido em pauta. 

24. Alocação didática 2018 – Ronei Miotto. Tema mantido em pauta. 

 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 


