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Sinopse da sessão ordinária nº 02/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

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

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto relatou as solicitações de cadastro de pesquisadores 

doutores colaboradores (PDCs) e pesquisadores colaboradores (PCs) aprovadas pela direção do 

CCNH desde a sessão anterior. 

2. Mencionou que os relatórios científicos dos projetos de reserva técnica 

institucional – RTI FAPESP de 2012/13 e 2013/14 foram aprovados – o último, com ressalvas. 

Comentou também que já podem ser enviadas propostas para o projeto RTI FAPESP deste ano. 

3. Informou sobre o fluxo de compras compartilhadas, a ser adotado para as 

compras efetuadas neste ano com recebimento em 2017, e à criação da Comissão para Validação 

de Planos e Roteiros de Aulas do CCNH – CVPR-CCNH.  

4. Informou que a apólice de seguro para alunos da UFABC vigente até 2015 

não foi renovada. Declarou que a questão foi apresentada como informe na última sessão do 

ConsEPE. 

5. Comentou sobre a  Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), a qual será 

destinada à compra de no-breaks para equipamentos da Graduação, ao conserto de equipamentos 

parados por falta de manutenção e adaptação da sala 603-3 em mini-auditório. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação da Ata da 1ª sessão ordinária  – Relator: Prof. Ronei Miotto. 

Aprovada com 3 abstenções.  

2. Avaliações em estágio probatório: Aprovada por unanimidade a 

continuação do estágio probatório do docente Bruno Nadai (Filosofia; 24 meses); Aprovados em 

estágio probatório por unanimidade os docentes Monique Hulshof (Filosofia), Breno Arsioli 

Moura (Física), Bruno Lemos Batista (Química), Gabriel Teixeira Landi (Física), Giselle 

Watanabe (Física) e Fernanda Franzolin (Biologia). 
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3. Composição da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos 

de Pesquisa do CCNH (CALGP). – Relator: Profª Paula H. Mello. Aprovada nova composição.  

4. Indicação ad referendum das comissões de Seleção dos processos seletivos 

simplificados referentes aos Editais nº 159, 160, 161, 200, 207 e 209/2015. – Aprovada por 

unanimidade. 

5. Anulação ad referendum da Resolução ConsCCNH 07/2015 – Aprovada por 

votação simbólica. 

6. Critérios para alocação de docentes em salas – Encaminhado à ordem do 

dia da próxima sessão; relator: Prof. Dalmo Mandelli. 

 

Expediente: 

1. Celebração de parceria e autorização para participação de projeto com 

órgão internacional (Royal Society – Universidade de York) com base no item 4 do anexo da 

Resolução ConsUNI 135 – Coordenação: Prof. Roberto M. Serra. – Aprovada por unanimidade. 

2. Celebração de parceria entre a UFABC e a STC – SILICONE TÉCNICO 

COMPOSTO LTDA, com eventual interveniência da fundação de apoio FUNDEP – Aprovada 

por unanimidade. 

3. Estímulo à realização de estágio pós-doutoral no exterior pelos docentes da 

UFABC (Resolução ConsUNI Nº 162; Resolução ConsCCNH 03/2012) – Encaminhado à pauta 

da próxima sessão; relator: Prof. Arnaldo Rodrigues. 

4. Expansão de 01 vaga para o concurso de professor adjunto, área Filosofia, 

subárea Ética – Aprovada por unanimidade. 

5. Oferta do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade a 

distância para professores da Prefeitura Municipal de Santo André – Aprovada com duas 

abstenções a oferta com as sugestões do relator. 

6. Alocação didática – Foi apresentado o estudo elaborado pela direção e 

divisão acadêmica do centro. 

7. Conversão de carga didática para atividade administrativa – Encaminhado 

à ordem do dia da próxima sessão; relator: Prof. Danilo Centeno. 

8. Solicitação de redistribuição de docente – Profª Fabiana Rodrigues Costa 

Nunes – Aprovada por unanimidade. 

 

Sessão encerrada às 18:05. 


