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Sinopse da sessão ordinária nº 02/2019/CCNH/ConsCCNH
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 02ª
sessão ordinária de 2019 do Conselho do CCNH, realizada no dia 25
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.

Informou sobre a atividade esporádica autorizada da Professora Paula Priscila Braga.

3. Vagas de técnicos administrativos para o Centro. Ronei informou que por falta de
perspectiva de vagas será realizada uma sessão extraordinária aberta à comunidade para tratar deste
assunto, com possíveis mudanças nas atividades desempenhadas pelo CCNH, dia 01/04/2019.
4.

RTI-FAPESP. Ronei informou o status sobre a RTI FAPESP 2018 e 2019.

5. Resposta à FAPESP – paralisação de atividades. Em resposta aos problemas relatados
sobre laboratórios, a Reitoria solicitou uma reunião extraordinária ao ConsCCNH com a participação da
Pró-Reitora de Pesquisa, tentará agendar para o dia 02/04/2019.
6. Enchentes / Suzano. Ronei lamentou os ocorridos com as fortes chuvas e a tragédia na
escola em Suzano, chamou a atenção para a valorização das pessoas que ajudaram as vítimas.
7. Indicação CAEP Filosofia. Foi indicado o Professor William José Steinle para ser
incluído na composição.
Informes dos Conselheiros (áudio - 00:28:40):
1. Heloisa França Maltez informou sobre um acidente ocorrido em laboratório, sobre o qual
os técnicos de laboratório relataram aos setores responsáveis, mas nenhuma providência foi tomada. Será
elaborada uma moção do ConsCCNH ao ConsUNI. Item será incluído na próxima sessão do ConsCCNH.

Ordem do dia:
1.

Ata da 1ª sessão ordinária de 2019 (áudio - 00:38:00). Item retirado de pauta.

2. Avaliações de estágios probatórios (áudio - 00:38:15).
A avaliação de 12 meses de
Mattia Petrolo (Filosofia) foi aprovada por unanimidade. A avaliação de 24 meses de José Luiz Bastos
Neves (Filosofia) também foi aprovada por unanimidade.
3.
unanimidade.

Relatório de atividades do CCNH (áudio - 00:38:52). Com alterações, aprovado por

4. Ad referendum – Termo de Colaboração Técnico Científica com Agrivalle para
desenvolvimento de pesquisa. Interessado: Celio Fernando Figueiredo Angolini (áudio - 01:24:10).
Aprovado por unanimidade.
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Expediente:
1. Relatório final de GT – Elaboração de proposta de distribuição de vagas de professores
visitantes do CCNH e estudos sobre o impacto de afastamentos docentes e as conversões de carga didática
em administrativa (áudio - 01:26:35). Com base no estudo apresentado, os membros entenderam que a
política vigente não precisa ser alterada.
2. Relatório de prestação de contas – projeto RTI-FAPESP ref. 2015/2016 (áudio 01:57:00). Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade.
3. Ampliação de Vagas - edital 062/2018 para professor visitante na área de Física (áudio 02:14:44). Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade.
4. Alteração de data de afastamento para pós-doutoramento. Interessada: Patrícia Del Nero
Velasco (áudio - 02:18:35). Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade.
5. Análise de mérito – Termo de Colaboração Técnico Científica com Amazon Fair Gold
para desenvolvimento de pesquisa. Interessado: Iseli Lourenço Nantes (áudio - 02:35:31). Item elevado à
ordem do dia, aprovado por unanimidade.
6. CALGP – novo mandato (áudio - 02:39:22). Item elevado à ordem do dia, com
condicionante, aprovado por unanimidade.
7. Fluxo de encaminhamentos de demandas à CALGP para aplicação da Reserva Técnica
Institucional – RTI Fapesp para 2019 (áudio - 02:29:16). Item elevado à ordem do dia, com alterações,
aprovado por unanimidade.
8. Aprovação de Disciplinas Livres da Licenciatura em Ciências Biológicas (áudio 02:24:08). Item elevado à ordem do dia, aprovado por unanimidade.
9. Proposição de Grupo de Trabalho acerca da demanda de discentes de graduação da
UFABC pelos cursos do CCNH (áudio - 03:09:54). Item retorna à pauta da próxima sessão.
10. CALGP – alocação em laboratório de pesquisa (áudio - 03:22:54). Item retorna à pauta da
próxima sessão.
11. Mudanças nas atividades desempenhadas pelo CCNH. Item foi tratado junto ao informe
3.
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