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Ata da sessão ordinária nº 05/2017 - CCNH – ConsCCNH
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Ata da quinta sessão ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e nove
minutos do dia doze de junho de dois mil e dezessete, 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: a vice-presidente,
Paula Homem de Mello, os representantes docentes Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho,
Alysson Fabio Ferrari, Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Giselle Watanabe, Renato
Rodrigues Kinouchi e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha. Convidados: o representante
docente suplente Márcio Santos da Silva; Marco Antônio Bueno Filho, coordenador da
Licenciatura em Química; Amedea Barozzi Seabra, Heloísa França Maltez, e Bruno Lemos
Batista, docentes do CCNH; Paloma Breit Santos, discente da graduação; Maria Isabel M. V.
Delcolli, Clarissa de Franco, Andreia Silva, Leonardo Lira Lima, Ronny Maciel de Mattos e
Kleber Ferreira, técnicos administrativos da UFABC. Ausentes: o representante discente de
graduação Leonardo Barbosa. O representante docente Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior e a
representante dos técnicos administrativos Natasha Ramos Morare tiveram ausência justificada.
Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do CCNH. Havendo
quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou a aprovação das
solicitações de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDCs) de Victor Raphael de Castro
Mourão Roque (Física; supervisor: German Lugones), Cesar Augusto Joao Ribeiro (Ciências
Biológicas; supervisor: Daniel Carneiro Carrettiero), Jonas Floriano Gomes dos Santos (Física;
supervisor: Roberto Menezes Serra) e Rafael Parelli Bovo (Evolução e Diversidade; supervisora:
Vanessa Kruth Verdade); bem como a aprovação do relatório final de PDC de Danila Vedovello
de Jesus. 2. Informou alterações em procedimentos administrativos no registro de reuniões dos
cursos e no registro de afastamentos no sistema eletrônico do governo, motivadas pela redução
no quadro de servidores e estagiários da área administrativa e pela necessidade de revisão e
otimização de procedimentos administrativos. Esclareceu que o registro das reuniões de
coordenação, plenária e NDE dos cursos de graduação do CCNH será realizado por meio de
convocação, lista de presença, sinopse e gravação de áudio, e não mais por atas. Renato
Kinouchi manifestou preocupação da área de Filosofia, que encaminhou sugestão de a área
redigir a própria ata. Ronei esclareceu os questionamentos apresentados e confirmou a
possibilidade da própria plenária elaborar sua ata. Informou também que, por
redimensionamento de atividades, o registro dos afastamentos no SCDP foi encaminhado à área
responsável pela viabilização de afastamentos na UFABC, a SUGEPE. Renato (secretaria)
comentou que têm sido realizados estudos para verificar a existência de atividades que não
pertençam ao escopo do centro e o que pode ser otimizado das atividades dos técnicosadministrativos para que possam concentrar-se na missão do centro. 3. Ronei apresentou ao
conselho a solicitação da Prefeitura Universitária demandando voluntários para integrarem a
Brigada de Incêndio da UFABC, em especial para o 5º andar do Bloco A. Informou que enviará
e-mail aos coordenadores de laboratório solicitando indicação. 4. Apresentou sugestão de texto
de enquete para realização de consulta à comunidade do centro referente à possibilidade de
mudança nas regras para escolha do Reitor, a ser realizada por solicitação dos representantes
docentes do CCNH no ConsUNI. Andreia criticou o fato de o tema ter sido incluído na pauta dos
informes. Foi dada a palavra a outros representantes técnicos administrativos no ConsUNI e
técnicos-administrativos para manifestação. Foi definido que o questionário será desenvolvido e
concluído por e-mail pelos conselheiros. 5. Informou a desistência de candidatos do edital de
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química geral. Não havendo informes dos conselheiros, passou à pauta da Ordem do dia: 1.
Avaliação em estágio probatório: a avaliação favorável de 12 meses da professora Solange
Wagner Locatelli (Química) foi aprovada por votação simbólica. 2. RTI-FAPESP – relator:
Danilo Centeno. Danilo expôs seu relato favorável à aprovação da minuta com pequenas
correções. Ronei apresentou solicitação enviada pela Central Multiusuário (CEM) em 09 de
junho, referente à aquisição de um computador para sistema de ressonância magnética nuclear.
Adriano apontou a necessidade de esclarecer melhor quantas pessoas e projetos FAPESP seriam
beneficiados, no caso das três demandas mais recentes: estabilizadores, computador para CEM e
laboratório de biossegurança nível 2 (NB2). Ronei propôs que as questões de segurança
referentes ao NB2 colocadas pelo conselho sejam retomadas na reunião extraordinária, que será
realizada em 20/06. Consolidou a proposta de encaminhamento em pauta: que os itens 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8 fossem aprovados conforme sessão anterior, e que os itens 9, 10 e 11 fossem avaliados
em reunião extra, sendo solicitadas informações adicionais quanto a estes itens. Esta proposta foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passou-se ao Expediente: Considerando a
presença de coordenadores dos cursos de bacharelado e licenciatura do centro, Ronei propôs a
antecipação do item 6 do expediente, sendo acatado. 6. GTs Vagas Docentes e Alocação
Didática – relator: Ronei Miotto. Ronei comentou as ações deste grupo de trabalho e expôs a
versão inicial do relatório, encaminhada aos coordenadores para revisão até 12/06/2017, e cuja
versão final deve ser apreciada pelo conselho. Informou que o tema da atribuição didática será
discutido a partir da última semana de junho. Paula comentou que a data limite para envio dos
editais elaborados à SUGEPE seria 14 de julho e, por isso, seria preciso convocar reunião
extraordinária do ConsCCNH para apreciação do relato deste GT de forma a não atrapalhar o
andamento dos concursos. Marco Antonio solicitou extensão de um dia para o prazo de revisão
do relatório pelos coordenadores; solicitação acatada pelo Conselho. Foi acordado que o relatório
seria enviado aos conselheiros no dia treze de junho, e que a versão final seria apreciada pelo
conselho na sessão extraordinária agendada para 20/06/2017. Os coordenadores de curso
deixaram a sessão às 15:44. 1. Solicitação de afastamento da professora visitante Ana Amélia B.
Machado – relator: Arnaldo Rodrigues. Ante a ausência justificada de Arnaldo, Ronei
apresentou o relato do conselheiro, que deixa a questão a critério do ConsCCNH. Mencionou
que a coordenação do Bacharelado em Física apresentou relato favorável ao afastamento, e citou
o relato elaborado por Mauro Cosentino, docente da mesma área de atuação, que evidencia a
importância do afastamento. Adriano declarou conflito de interesse por ser participante do
projeto. Dalmo propôs a elevação à ordem do dia, sendo secundado por vários conselheiros. Na
ordem do dia, os afastamentos foram aprovados com uma abstenção (Adriano, por conflito de
interesse). 2. Banca do Concurso de Ensino de Física – Edital 221/16 – relator: Renato
Kinouchi. Giselle deixou a sessão, declarando conflito de interesse por ter parente em primeiro
grau participando do certame. Renato apresentou seu relato favorável ao encaminhamento do
tema à ordem do dia e aprovação. Ronei pontuou ser recomendável a indicação de um quarto
suplente da UFABC, em caso de necessidade emergencial. Breno sugeriu o nome de uma
professora. O tema foi elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a indicação foi aprovada por
unanimidade.3.
Expansão de vagas em concursos para reaproveitamento do Bacharelado
em Ciências Biológicas – relator: Fernando Cássio. Na ausência do relator, Giselle apresentou o
relato favorável à expansão das vagas para este concurso e propôs a elevação à ordem do dia,
sendo secundada por vários conselheiros. Em votação, a expansão foi aprovada por unanimidade.
4. Indicação de membros para compor comissão eleitoral e definição do número de conselheiros
do próximo mandato – relator: Paula Homem de Mello. Paula expôs seu relato, lembrando a
necessidade de o conselho deliberar quanto ao número de conselheiros para o mandato seguinte.
Informou, quanto à composição da comissão eleitoral, a proposta de indicação de Rodrigo Silva
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como representante técnico administrativo, Jaqueline Gogora como representante discente de
graduação e Cristiano Tavares como representante discente de pós-graduação, solicitando ao
conselho a indicação de um representante docente. Foi proposta a indicação de Renato Kinouchi,
sendo acatada. A manutenção do número de conselheiros atual para o próximo mandato e a
indicação de membros para a comissão eleitoral foram aprovadas por unanimidade.
5.Substituição de membro na Comissão de Avaliação de Estágio Probatório da Filosofia –
relator Renato Kinouchi. Renato relatou que a professora Maria Cecília renunciou à sua posição
na comissão.. Acrescentou que, em reunião da área, os professores Carlos Eduardo Ribeiro e
Paula Priscila Braga manifestaram interesse em participar da comissão. Propôs a elevação do
tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia foi aprovada a indicação do professor
Carlos Eduardo para compor a comissão. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a
sessão às dezessete horas e trinta e sete minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretáriaexecutiva do CCNH, lavrei a presente ata.

Ronei Miotto
Diretor

Priscila Moura Arakaki
Secretária Executiva
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