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Sinopse da sessão ordinária nº 02/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª sessão ordinária de 2017 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 13 de março, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou sobre a aprovação das solicitações de cadastro de 

pesquisador colaborador de Camila Bruna de Lima (Biotecnociências; supervisora: Marcella P. 

Milazzotto), cadastro de pesquisador doutor colaborador de Guilherme Sombrio (Física; 

supervisor: José Antônio Souza) e renovação de cadastro de pesquisador doutor colaborador de 

Fernanda Bettanin (Ciência e Tecnologia/Química; supervisora: Paula H. Mello) 

2. Transmitiu o comunicado da Reitoria sobre a disponibilização para o CCNH 

de 01 (uma) vaga para redistribuição de professor sênior. Informou que esta vaga será divulgada 

aos coordenadores dos cursos. 

3. Apresentou a demanda encaminhada pela Secretaria Geral à direção dos 

Centros acerca da disponibilidade para acolher novos cursos na área de Licenciatura. Informou 

que responderá que o centro não tem condições de acolher novos cursos no momento, a menos 

que existam sugestões dos conselheiros.  .  

 

Informes dos Conselheiros:  

1. Natasha informou que a lista de ocupações administrativas docentes foi 

publicada no site do centroe será enviada chamada aos docentes para atualização destas 

informações.  

2. Danilo apontou a existência de problemas com fiação elétrica no Bloco 

Delta. Ronei transmitiu a informação recebida pela Prefeitura Universitária a respeito.  

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação das Atas das sessões: 1ª ordinária e 1ª extraordinária de 2017: 

Item removido de pauta, por solicitação do demandante. 

 

2. Avaliações em estágio probatório: o professor Fernando Luiz Cássio Silva 

(Química) foi aprovado em estágio probatório por unanimidade. 
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3. Revisão da Resolução ConsCCNH nº 01/2013 (RTI–FAPESP) – relator: 

Danilo Centeno: nova resolução aprovada por unanimidade. Nova composição da CALGP 

aprovada por unanimidade, restando duas indicações. Acordado encaminhamento de solicitar a 

ciração de comissão de pesquisa da UFABC 

4. Solicitação de afastamento para pós-doutoramento no exterior. 

Interessado: Ana Melva C. Farfán – relator: Arnaldo Rodrigues: aprovada por unanimidade 

com alteração do período solicitado.  

 

Expediente: 

Inversão de pauta, por solicitação do relator do item 1; acatada. 

2. Solicitação de conversão de carga didática em atividade administrativa – 

Interessado: Rodrigo Cunha – relator: Renato Kinouchi. Após elevação à ordem do dia a 

conversão de 30% da carga didática em administrativa para a função de presidente da CPPD pelo 

prazo de um ano foi aprovada com 1 abstenção. 

1. Apêndice do Relatório de Gestão CCNH 2016 – relator: Dalmo Mandelli: 

Após elevação à ordem do dia, o apêndice do relatório de gestão de 2016, com alterações, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Sessão encerrada às 16:42h.         

 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


