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Ata da sessão ordinária nº 02/2019 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da segunda sessão ordinária de 2019 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e 2 

10 minutos do dia vinte e cinco de março de dois mil e dezenove, na sala 312-3, da Universidade 3 

Federal do ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Santa 4 

Terezinha, Santo André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências 5 

Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença da vice-diretora Paula Homem de 6 

Mello e dos seguintes Conselheiros: os representantes docentes Allan Moreira Xavier, Adriano 7 

Reinaldo Viçoto Benvenho, Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Janaina de Souza Garcia, 8 

Heloisa França Maltez, Marco Antonio Bueno Filho, Patrícia da Silva Sessa, Paulo de Ávila 9 

Júnior, Silvio Ricardo Carneiro; o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva 10 

Correa, e sua suplente Ana Carolina Tonelotti Assis; os representantes discentes: Alan Gomes e 11 

Fernanda Pollo. Como convidada a Professora Fernanda Franzolin, coordenadora do curso de 12 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Ausência Justificada dos representantes docentes Dalmo 13 

Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Tiago Rodrigues. Não votantes: Priscila Nakano Arakaki e 14 

Raquel de Freitas Silva Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei 15 

abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Apresentação das solicitações de cadastro de 16 

pesquisador doutor colaborador (PDC) aprovadas de Carlos Augusto Escanhoela Jr. (Física; 17 

supervisor: Fabio Furlan Ferreira), Janilse Fernandes Nunes (Ensino e História das Ciências e 18 

Matemática; supervisora: Giselle Watanabe), Monica Helena Monteiro do Nascimento 19 

(Biossistemas; supervisora: Amedea Barozzi Seabra); a solicitação de cadastro de pesquisador 20 

colaborador (PC) aprovada de Roberta Brandão Mendes (C&T/Química; supervisor: Vani X. 21 

Oliveira Jr.);  as solicitações de renovação de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDC) 22 

aprovadas de Dereck Nills Ferreira Muche (Nanociência e Materiais Avançados; supervisor: 23 

Flavio L. de Souza), Jonas Floriano Gomes dos Santos (Física; supervisor: Roberto Menezes 24 

Serra), Jonas Pedro Pereira (Física; supervisor: Germán Lugones) e Saulo Vicente Moreira 25 

(Física; supervisor: Fernando Luís S. Semião). 2. Informou sobre a atividade esporádica 26 

autorizada da Professora Paula Priscila Braga. Ronei alterou a ordem dos informes. 7. 27 

Indicação CAEP Filosofia. Foi feito um levantamento dos docentes sem função administrativa 28 

acarretando a indicação do Professor William José Steinle, para ser incluído na composição da 29 

comissão. 3.  Vagas de técnicos administrativos para o Centro. Ronei informou que por falta de 30 

perspectiva de vagas será realizada uma sessão extraordinária aberta à comunidade para tratar 31 

deste assunto, com possíveis mudanças nas atividades desempenhadas pelo CCNH, dia 32 

01/04/2019. 4. RTI-FAPESP. Ronei informou o status da utilização dos recursos da Reserva 33 

Técnica Institucional (RTI) FAPESP 2018, que o termo de outorga está em vigor e a conta está 34 

aberta. Informou ainda que a chamada para a utilização da RTI de 2019 foi feita. 5. Resposta à 35 

FAPESP – paralisação de atividades. Ronei informou que houve reclamações de docentes em 36 

relação a problemas em laboratórios, inclusive diretamente à FAPESP, a direção do CCNH 37 

solicitou esclarecimentos à Reitoria e à Pró-Reitoria de Pesquisa, sem resposta. A Reitoria 38 

solicitou uma reunião extraordinária ao ConsCCNH com a participação da Pró-Reitora de 39 

Pesquisa para explicações, tentará agendar para o dia 02/04/2019, após a reunião será decidido se 40 

caberá ao ConsCCNH tomar alguma ação. 6. Enchentes / Suzano. Ronei lamentou os ocorridos 41 

com as fortes chuvas e a tragédia em uma escola do município de Suzano, chamou a atenção 42 

para a valorização das pessoas que ajudaram as vítimas. Informes dos Conselheiros: 1. Heloisa 43 
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França Maltez informou sobre um acidente ocorrido em laboratório, sobre o qual os técnicos de 1 

laboratório relataram aos setores responsáveis, mas nenhuma providência foi tomada. Será 2 

elaborada uma moção do ConsCCNH ao ConsUNI. Item será incluído na próxima sessão do 3 

ConsCCNH. Ordem do dia. 1. Ata da 1ª sessão ordinária de 2019. Item retirado de pauta. 2. 4 

Avaliações de estágios probatórios – Relator Ronei Miotto. A avaliação de 12 meses de Mattia 5 

Petrolo (Filosofia) foi aprovada por unanimidade. A avaliação de 24 meses de José Luiz Bastos 6 

Neves (Filosofia) também foi aprovada por unanimidade. 3. Relatório de atividades do CCNH – 7 

relator: Silvio Ricardo Carneiro. No relato apresentado foi apontada a falta de informações 8 

sobre o BC&H, esclarecido que se dá por motivo de falta de comunicação. Foram sugeridas 9 

alterações nas informações sobre a alocação didática, acatadas. Foram sugeridas alterações e 10 

complementações em relação às informações sobre Parcerias Institucionais, sobre Ensino e sobre 11 

Recursos Humanos, acatadas. Com alterações, aprovado por unanimidade. 4. Ad referendum – 12 

Termo de Colaboração Técnico Científica com Agrivalle para desenvolvimento de pesquisa. 13 

Interessado: Celio Fernando Figueiredo Angolini – relator: Ronei Miotto. O plano de trabalho 14 

foi apresentado e explicada a sua importância. Aprovado por unanimidade. Expediente. 15 

Relatório final de GT – Elaboração de proposta de distribuição de vagas de professores 16 

visitantes do CCNH e estudos sobre o impacto de afastamentos docentes e as conversões de 17 

carga didática em administrativa – relator: Silvio Ricardo Carneiro. O relato foi apresentado 18 

com 3 cenários, como resultado o GT concluiu ser adequado que as 30 vagas fossem distribuídas 19 

como 8 para Biologia, 6 para Filosofia, 8 para Física e 8 para Química. Após discussão, 20 

considerando que a atual política do CCNH é bem próxima do sugerido, 7 vagas para cada área, 21 

mas com o diferencial de que 2 vagas restantes ficam com a direção para situações urgentes, os 22 

membros entenderam que a política vigente não precisa ser alterada. 2. Relatório de prestação de 23 

contas – projeto RTI-FAPESP ref. 2015/2016 – relator: Ronei Miotto. O relatório parcial foi 24 

apresentado, foram esclarecidas as dúvidas sobre as sobras de valores, as taxas de importações, e 25 

sobre a utilização dos equipamentos multiusuários. Item elevado à ordem do dia, aprovado por 26 

unanimidade. 3. Ampliação de Vagas - edital 062/2018 para professor visitante na área de 27 

Física – relator: Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. A solicitação de ampliação foi para 02 vagas, 28 

uma para suprir os encargos didáticos do prof. Klaus Werner Capelle, cedido para outra 29 

instituição, e a outra motivada pela proximidade do encerramento do contrato da prof. Fanny 30 

Costa. Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade. 4. Alteração de data de 31 

afastamento para pós-doutoramento. Interessada: Patrícia Del Nero Velasco – relator: Paulo 32 

Avila. A solicitação de alteração foi motivada pela data de vigência da bolsa ter sido publicada 33 

após a sua solicitação. Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade. Ronei inverteu 34 

item de pauta. 8. Aprovação de Disciplinas Livres da Licenciatura em Ciências Biológicas – 35 

relator: Patrícia da Silva Sessa. A solicitação para criação de disciplinas livres se baseia na 36 

baixa oferta de disciplinas de opção limitada que atenda as necessidades do curso, sem que se 37 

altere o PPC no momento, futuramente serão incluídas no PPC como opção limitada. Item 38 

elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade. 5. Análise de mérito – Termo de 39 

Colaboração Técnico Científica com Amazon Fair Gold para desenvolvimento de pesquisa. 40 

Interessado: Iseli Lourenço Nantes – relator: Heloísa França Maltez. A proposta foi apresentada 41 

e considerou-se que está de acordo com as normativas, contendo carga horária, etapas e valores 42 

adequados. Foi avaliado como projeto de extrema relevância e ressaltou-se que este tipo de 43 

trabalho é incentivado pelo ConCCNH. Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade. 44 

6. CALGP – novo mandato. – relator: Marco Antonio Bueno Filho. A direção recebeu as 45 

indicações solicitadas aos coordenadores de curso, de todas as áreas com exceção da Filosofia. 46 
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Todos os indicados possuem os requisitos, com exceção do indicado pelo Bacharelado em Física, 1 

Professor Rafael Rothganger de Paiva, não está claro se o mesmo está credenciado na pós-2 

graduação. Sugeriu-se confirmar o credenciamento, em caso positivo fica automaticamente 3 

aprovado, em caso negativo será necessária nova indicação, os demais indicados podem ser 4 

aprovados. Item elevado à ordem do dia, com condicionante, aprovado por unanimidade. 7. 5 

Fluxo de encaminhamentos de demandas à CALGP para aplicação da Reserva Técnica 6 

Institucional – RTI Fapesp para 2019 – relator: Danilo da Cruz Centeno. Janaina de Souza 7 

Garcia apresentou o relato com uma proposta de cronograma. Foi proposto que a resolução 8 

vigente seja suspensa temporariamente. Após discussão, sugeriu-se alterações na redação. Item 9 

elevado à ordem do dia, com alterações, aprovado por unanimidade. Será feito um ato decisório 10 

colocando o fluxo em vigor e suspendendo a Resolução ConsCCNH 01/2017. 9. Proposição de 11 

Grupo de Trabalho acerca da demanda de discentes de graduação da UFABC pelos cursos do 12 

CCNH – relator: Allan Moreira Xavier. Foi apresentada a proposta de formação de um GT com 13 

representante de todos os cursos e convidando representantes dos Bacharelados 14 

Interdisciplinares. Após discussão, foram propostas alterações na redação, será realizada uma 15 

chamada para captar interessados a compor o GT. Item retorna à pauta da próxima sessão. 10. 16 

CALGP – alocação em laboratório de pesquisa – relatores: Ronei Miotto e Marcelo Augusto 17 

Leigui de Oliveira. Ronei apresentou a demanda recebida sobre o laboratório L407, o cenário 18 

atual mostra que há docentes sem laboratório e outros com 2 laboratórios que, por conta de 19 

inadequações dos laboratórios do Bloco L, ainda não mudaram de seus laboratórios do Bloco A 20 

ou Bloco B. Foram feitas algumas tentativas de acordo entre os usuários dos laboratórios, sem 21 

sucesso. Após discussão, sugeriu-se aguardar reunião com a Pró-Reitora de pesquisa que 22 

ocorrerá em sessão extraordinária na próxima semana, e decidir baseando-se no resultado da 23 

reunião. Item retorna à pauta da próxima sessão. 11. Mudanças nas atividades desempenhadas 24 

pelo CCNH. – relator: Ronei Miotto. Item foi tratado junto ao informe 3. Esgotada a pauta, o 25 

presidente deu por encerrada a sessão às 18:05 minutos da qual eu, Raquel de Freitas Silva 26 

Cardim, Assistente em Administração do CCNH, lavrei a presente ata. 27 
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