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Sinopse da sessão ordinária nº 02/2015/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª sessão ordinária de 2015 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 09 de março, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto informou acerca da conclusão do Relatório de Gestão do 

CCNH, encaminhado à pauta da próxima sessão. 

2. Apresentou o quadro de vagas docentes por área do CCNH.. 

3. Informou acerca da solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) para 

indicação dos coordenadores dos laboratórios do CCNH no Bloco L. O assunto será tratado em 

sessão extraordinária agendada para 23/03/2015. 

4. Atualizou os conselheiros acerca da resolução, aprovada na última sessão do 

Conselho Universitário, que altera a forma de distribuição das vagas para docentes. Sugeriu 

encaminhar o tema à pauta da próxima sessão. 

5. Transmitiu a resposta enviada pela Secretaria Geral, de que não é possível a 

concessão do título de professor emérito ao Prof. Adalberto Fazzio pelo fato do professor não ter 

pertencido ao quadro de docentes efetivos da UFABC. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Prof. Celio Adrega de Moura informou sobre a realização do “International 

Masterclass – Hands-on in Particle Physics” na UFABC, nos dias 23 e 24 de março de 2015. 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação da ata da sessão anterior: A ata da primeira sessão ordinária foi 

aprovada com alteração e com a abstenção do Prof. Tiago Rodrigues. A ata da primeira sessão 

extraordinária foi aprovada com alteração e três abstenções (Prof. Luciano Puzer, Tiago 

Rodrigues e Wagner Carvalho) 
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2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Continuação 

do estágio probatório aprovada: professor Gustavo Morari do Nascimento (24 meses). Aprovado 

em estágio probatório (30 meses): professor Anderson de Araújo. 

3. Banco de Créditos – relatora Profª. Paula Homem de Mello. A minuta da 

Resolução ConsCCNH nº 01/2015 foi aprovada por unanimidade. 

 

Expediente: 

 

1. Proposta para oferta de curso de pós-graduação lato sensu (especialização) 

em Ciência e Tecnologia (C&T), modalidade a distância. Relatora: Profª Itana Stiubiener: 

Projeto de curso encaminhado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

2. Normas para coordenação de laboratórios de pesquisa – Relator: Prof. 

Wagner Carvalho: A direção do Centro enviará comunicado interno aos membros dos 

laboratórios de pesquisa para indicação dos respectivos coordenadores. 

3. Transposição da verba do hélio líquido para gases - RTI FAPESP 2013 – 

Relator: Prof. Wagner Carvalho: tema encaminhado à pauta da sessão extraordinária de 

23/03/2015. 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 


