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Ata da sessão extraordinária nº 02/2016 – CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da segunda sessão extraordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

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

sete minutos do dia dezenove de setembro de dois mil e dezesseis, na sala 312-3, da 3 

Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º 4 

andar, Santa Terezinha, Santo André. A sessão foi presidida pelo professor Ronei Miotto, diretor 5 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes 6 

Conselheiros: a vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello; os representantes docentes: 7 

Alysson Fabio Ferrari, Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Leonardo Lira Lima, Marcelo 8 

Augusto Christoffolete e Renato Rodrigues Kinouchi. Ausentes: o representante docente Rodrigo 9 

Luiz Oliveira Rodrigues Cunha teve ausência justificada por férias. O representante docente 10 

Fernando Luiz Cássio Silva e sua suplente, Giselle Watanabe, também justificaram ausência. 11 

Não votantes: Priscila Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei 12 

abriu a sessão e concedeu a palavra a Paula para os Informes da Direção: 1. Informou que a 13 

reitoria implantou grupo de trabalho (GT) para a revisão e ampliação do projeto pedagógico 14 

institucional (PPI) da UFABC, o qual realizará debate com a comunidade no dia 21/09/2016. 15 

Passou-se à Ordem do Dia: 1. Análise de solicitações de redistribuição para o edital 143/2016 16 

da Reitoria: Ronei apresentou seu relato, justificando a necessidade de se agendar esta reunião 17 

extraordinária pela iminência da data limite de envio das indicações à comissão de vagas, 23 de 18 

setembro, estabelecida por este Edital. Informou que apenas as coordenações dos cursos de 19 

Bacharelado em Ciências Biológicas, Bacharelado em Física e Licenciatura em Ciências 20 

Biológicas submeteram indicações para redistribuição. Danilo inquiriu sobre o potencial impacto 21 

destas redistribuições sobre as grandes áreas que acolherem estes docentes. Ronei apontou que 22 

segundo o Edital 143/2016 estas redistribuições não devem impactar sobre outras 23 

disponibilizações de vagas, mas, por se tratar de questão fora da alçada do CCNH, a direção do 24 

centro encaminhará a questão à Comissão de Vagas. Danilo pontuou que os prazos estabelecidos 25 

pelo Edital foram muito curtos, dificultando a realização de uma discussão mais adequada nas 26 

grandes áreas e a possibilidade de indicação de mais docentes. Ronei informou que esta questão 27 

também será levada à próxima sessão da Comissão de Vagas. Apresentou a indicação do 28 

Bacharelado em Ciências Biológicas, que foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 29 

Na sequência, apresentou a indicação do Bacharelado em Física, informando que a coordenação 30 

do curso recebera duas indicações, mas houve uma desistência. Foi observada uma incorreção no 31 

relato, pois o trecho mencionado pelo relator refere-se ao docente que desistiu do processo. A 32 

indicação do curso foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passou-se à exposição 33 

da indicação da Licenciatura em Ciências Biológicas. Danilo acrescentou que a área de 34 

Licenciatura em Ciências Biológicas apresenta um déficit, que seria suprido com esta 35 

redistribuição. A indicação de redistribuição submetida pelo curso foi colocada em votação e 36 

aprovada por unanimidade. Ronei apontou que o relato será corrigido e encaminhado juntamente 37 

com a documentação necessária à Comissão de Vagas ainda nesta data. Esgotada a pauta, o 38 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às catorze horas e trinta e 39 

nove minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, lavrei a presente 40 

ata. 41 
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