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Sinopse da sessão ordinária nº 02/2018/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 2ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH, 

realizada no dia 12 de março, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou as solicitações de cadastro e de renovação de cadastro de 

pesquisadores (PCs e PDCs) aprovadas no período. 

2. Comunicou a renúncia da chapa de representantes discentes da pós-graduação em 

26 de fevereiro de 2018, e declarou a vacância da posição até próximo processo eleitoral, a ser 

realizado no meio do ano.  

3. Comentou o Ofício-Circular nº 01/2018/CGEG/DIFES/SESU/SESU-MEC, que 

trata de recomendações presentes no Acórdão n° 2279/2017 do TCU.  

4. Apresentou o calendário de reuniões dos cursos, a ser publicado por meio de 

portaria da direção do centro. 

5. Expôs proposta, encaminhada ao ConsUNI, de resolução que defina como 

prioridade institucional a alocação de docentes em gabinete individual. 

6. Comentou sobre a reunião com a pró-reitora de pesquisa, realizada em 07 de março. 

Informou que, segundo a PROPES, a PROAP pretende aumentar o quadro de vigilância ampliando o 

horário de acesso aos laboratórios. Acerca do não funcionamento das capelas em laboratórios do Bloco 

L, transmitiu a informação da PROPES de que a Superintendência de Obras verificará e entregará um 

relatório circunstanciado. 

7. Informou ter sido convocado pelo MEC para reunião em Brasília no próximo dia 15 

de março.  

 

Informe dos conselheiros:  

1. Paula atualizou sobre as reuniões realizadas mensalmente entre os diretores dos 

Centros e a pró-reitora da Graduação e a PROGRAD, especialmente sobre questões relacionadas com 

a coordenação dos laboratórios didáticos (CLD). 

2. Arnaldo perguntou sobre a casa de gases. Ronei atualizou as informações, sendo 

complementado por Tiago e Danilo.  

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 1ª sessão ordinária – relator: Ronei Miotto: Ata aprovada por votação 

simbólica.  

2. Avaliações em estágio probatório: As avaliações finais de 30 meses de Alexander 

de Freitas, André Luís La Salvia e Luca Pitteloud (Filosofia) foram aprovadas por unanimidade.  

3.  Resolução de Política de Alocação Didática - relator: Allan Moreira Xavier: 

aprovado por maioria absoluta com alterações 
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4. Colaboração Técnica com a professora Isarita Sakakibara – relator: Heloísa 

França Maltez. Tema mantidona pauta. 

5. Relatório Anual de Gestão do CCNH 2017 – relator: Arnaldo Rodrigues Aprovado 

por unanimidade. 

6. Revisão de indicações de banca aprovadas na 1ª sessão do ConsCCNH – relatora: 

Paula Homem de Mello:  Indicações de banca aprovadas por unanimidade. 

 

Expediente: 

1. Indicação de banca para Edital 227/2016, área Física, subárea: Física da Matéria 

Condensada Experimental; Física de Altas Energias – relatora: Paula Homem de Mello: elevada à 

ordem do dia e aprovada por unanimidade. 

2. Expansão de vagas para Edital nº 191/2016, área: Filosofia, subárea: Metodologia 

e Prática de Ensino de Filosofia. - relator: Danilo Centeno: elevada à ordem do dia e aprovada por 

unanimidade. 

3. Solicitação de redistribuição para o Bacharelado em Biotecnologia – Prof. Mateus 

Sudano – relatora: Patrícia Sessa: tema encaminhado à pauta da sessão seguinte. 

4. Criação das disciplinas “Politica, Educação e Surdez” e “Prática em Libras” – 

relator Dalmo Mandelli: elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade. 

5. CALGP – nova gestão – relator: Tiago Rodrigues: elevada à ordem do dia e 

aprovada por unanimidade a indicação dos representantes: Daniele Araújo (titular) e Márcia Sperança 

(suplente) pelo Bacharelado em Ciências Biológicas; João Henrique Ghilardi Lago (titular) e Eloah 

Rabello Suarez (suplente) pelo Bacharelado em Química; Roosevelt Droppa (titular) e Luana Sucupira 

Pedroza (suplente) pelo Bacharelado em Física; Maisa Helena Altarugio (titular) e Maria Cândida 

Varone de Morais Capecchi (suplente) pelas Licenciaturas proposta pelas coordenações dos cursos. 

Aprovada também por unanimidade a indicação de Amedea B. Seabra como presidente da CALGP, e 

de Tiago Rodrigues (titular) e Danilo Centeno (suplente) como representantes do ConsCCNH na 

comissão. 

6. Solicitação de afastamento internacional de professor visitante estrangeiro por 58 

dias – interessado: Profª. Gayane Karapetyan. – Relator: Silvio Ricardo Gomes Carneiro: tema 

encaminhado à pauta da sessão seguinte. 

7. Estratégias para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de centro – 

relatora: Aryane A. Vigato: tema encaminhado à pauta da sessão seguinte. 

8. Conversão de carga didática em administrativa - relator: Danilo Centeno: 

encaminhado à pauta da sessão seguinte. 

9. Alocação didática 2018 – relatora: Patrícia Dantoni: encaminhado à pauta da 

sessão seguinte. 

10. Estudo impacto de afastamentos – relatora: Patrícia Sessa: encaminhado à pauta da 

sessão seguinte. 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 


