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Ata da sessão extraordinária nº 02/2017 - CCNH – ConsCCNH
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Ata da segunda sessão extraordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e
Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e
oito minutos do dia vinte 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 vicepresidente, Paula Homem de Mello, os representantes docentes Alysson Fabio Ferrari, Bruno
Nadai, Dalmo Mandelli, Danilo Centeno, Fernando Luiz Cássio Silva, Márcio Santos da Silva e
Marcelo Augusto Christoffolete, e o representante discente de graduação Leonardo Almeida
Barbosa; dos Coordenadores de curso: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, coordenador do
Bacharelado em Física; André Sarto Polo, vice-coordenador do Bacharelado em Química; Breno
Arsioli Moura, coordenador da Licenciatura em Física; Fernanda Franzolin, coordenadora da
Licenciatura em Ciências Biológicas; Marco Antônio Bueno Filho, coordenador da Licenciatura
em Química; Marília Mello Pisani, coordenadora da Licenciatura em Filosofia; Otto Müller
Patrão de Oliveira, coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas. Convidados: Alberto
José Olavarrieta Arab, vice-coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas; e Miriam
Pacheco Silva Albrecth, vice-coordenadora do Bacharelado em Ciências Biológicas; Janaína de
Souza Garcia, coordenadora da pós-graduação em Ciência e Tecnologia / Química. Ausentes: a
representante dos técnicos administrativos Natasha Ramos Morare, e o representante docente
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior tiveram sua ausência justificada por férias e aula na pósgraduação, respectivamente. Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki,
secretários do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da
Direção: 1. Ronei esclareceu que, para melhor análise do relatório final considerando as
deliberações da presente reunião, a reunião dos GTs de vagas e de alocação didática seria adiada
para o dia 07 de julho. 2. Informou que os técnicos administrativos formalizaram o desejo de não
participar da enquete referente à consulta não-vinculante para eleição de reitor, vice-reitor e
diretores de centro. Acrescentou que a enquete não será realizada pelo conselho do centro, mas
pelos representantes docentes do CCNH no ConsUNI se assim o desejarem. 3. Renato
(secretaria) informou sobre a publicação do edital referente ao processo eleitoral no período de
26/06 a 04/07 para a composição do próximo conselho de centro, solicitando o apoio dos
presentes na divulgação. Não havendo informes dos Conselheiros, passou-se à Ordem do dia: 1.
RTI-FAPESP: Ronei informou o recebimento de uma nova demanda, entregue em 19/06/2017 à
Divisão Administrativa (DAD) pelo laboratório L508. Lembrou que, na 5ª sessão, tinha sido
deliberado que os três últimos itens seriam mantidos na pauta do conselho, pois requeriam
esclarecimentos por parte dos demandantes, e que os oito primeiros itens do projeto estariam
aprovados. Apresentou a solicitação do L508, informando que a análise inicial da Divisão
Administrativa seria pela rejeição destes itens para RTI, sugerindo à área demandante a
solicitação dos itens à FAPESP via projetos regulares. Os demandantes expuseram e prestaram
esclarecimentos sobre suas demandas de RTI. No caso específico do NB2, Ronei perguntou
sobre a previsão de recursos para manutenção do laboratório. Eloah informou que a questão não
foi discutida entre os pesquisadores. Marcelo acrescentou que os pesquisadores interessados tem
outros projetos FAPESP em andamento, podendo abranger tais despesas em seus projetos.
Marco Antônio esclareceu, quanto à solicitação do L508 (bloco L), que estes equipamentos
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foram solicitados à FAPESP mas negados pela agência, por alegação de que o solicitante realiza
muitas atividades administrativas. Ronei esclareceu que esta demanda não se enquadraria como
RTI, mas talvez possa ser adquirida por Taxa de Ressarcimento Institucional. Paula sugeriu,
quanto ao item 11, que o CCNH adquira o computador e a PROPES arque com as horas de
manutenção. Marco propôs a retirada da proposta do L 508 do RTI-FAPESP e sua submissão
posterior para financiamento por Taxa de Ressarcimento Institucional - TRI. Tiago declarou que
os itens solicitados pelo Laboratório L508 são semelhantes a vários analisados e negados pela
CALGP para RTI. Ronei propôs que, caso Marcio não conseguisse obter junto à PROPES a
instalação e manutenção, o projeto FAPESP fosse considerado aprovado da forma como estava.
Marcelo propôs encaminhar o tema à pauta da ordem do dia da próxima sessão do ConsCCNH,
após as revisões necessárias. Ronei solicitou que esta sessão ficasse estabelecida como marco,
para que nenhuma nova demanda seja recebida pela direção para apreciação do Conselho
visando à RTI deste ano. Dalmo propôs que a proposta atual fosse votada já nesta sessão e a
versão final apreciada na sessão seguinte junto com a ata desta reunião. A segunda proposta foi
aprovada por 7 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção (Bruno). Foi estabelecido que a
versão final será apresentada na sessão seguinte, para votação. 2. GT Vagas Docentes: Ronei
informou que o relatório será publicado mediante ato decisório do Conselho, mas sofrerá
alterações conforme as deliberações desta reunião. Por conta disso, a reunião do GT de Alocação
Didática foi adiada para o dia 07 de julho. Apresentou o relatório final do GT, comentando sobre
o trabalho realizado pelo grupo e sobre os pontos de dissenso que requerem deliberação do
Conselho, como a utilização de uma das vagas para Estudos de Gênero, e a forma de inclusão do
estágio obrigatório no cálculo do número de vagas por área. A utilização de uma das vagas do
centro para a contratação de um docente na área interdisciplinar de Estudos de Gênero foi
aprovada por unanimidade. Quanto à inclusão do estágio obrigatório no cálculo do número de
vagas por área, foram propostas a inclusão total (100%) ou a inclusão parcial (50%); a inclusão
parcial foi aprovada por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Ronei lembrou que os editais referentes
às subáreas devem ser enviados até o dia 03 de julho de 2017, para apreciação na sessão seguinte
do conselho de centro. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às dezessete
horas e quarenta e três minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do
CCNH, lavrei a presente ata.

Priscila Moura Arakaki
Secretária Executiva

Ronei Miotto
Diretor
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