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Ata da sessão ordinária nº 03/2016 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da terceira sessão ordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

minutos do dia onze de abril de dois mil e dezesseis, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. 4 

A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da 5 

UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Paula Homem de 6 

Mello; os representantes docentes: Alysson Fabio Ferrari, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, 7 

Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Fernando Luiz Cássio Silva, Marcelo Augusto 8 

Christoffolete e Renato Rodrigues Kinouchi. Ausentes: o representante docente Rodrigo Luiz 9 

Oliveira Rodrigues Cunha e a representante técnico-administrativa Natasha Ramos Morare 10 

tiveram ausência justificada. Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, 11 

secretários do ConsCCNH. Convidados: o professor Vitor Marchetti, pró-reitor de Planejamento 12 

e Desenvolvimento Institucional, e o professor Leonardo José Steil, membro do grupo de 13 

trabalho para elaboração do projeto pedagógico do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). 14 

Havendo quórum legal, o professor Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. 15 

Informou a aprovação das solicitações de cadastro de pesquisador doutor colaborador de Luanna 16 

Silveira Parreira (CT/Química), Tatiana Ramos Cardoso, Anastasia Burimova e Jimena Anahí 17 

Olmos Asar (Física) e Danila Vedovello de Jesus (Biossistemas); bem como a renovação de 18 

cadastro de pesquisador colaborador de Luís Gustavo Dias (Nanomateriais). 2. Comentou sobre 19 

a realização de estudos, pela direção do centro, da conversão de carga didática em atividade 20 

administrativa, conforme deliberado em sessões anteriores do ConsCCNH, e que foram 21 

solicitadas informações à reitoria para este fim. O estudo, bem como o relato da reitoria e os 22 

estudos do GT Docentes, serão apresentados em sessão posterior do ConsCCNH. Solicitou a 23 

suspensão dos informes da direção, com a antecipação dos informes gerais e do item 1 do 24 

expediente, para favorecer a agenda dos docentes convidados, sendo acatado. Informes: 1. 25 

Apresentação da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLADI) – Execução Orçamentária. O 26 

professor Victor expôs os dados da execução orçamentária da UFABC realizada em 2015, bem 27 

como os valores pactuados para 2016 e as projeções para 2017. Informou que os dados de sua 28 

apresentação serão divulgados em um boletim online na página da PROPLADI para consulta. O 29 

professor Marcelo perguntou quanto a não contratação de seguro pela UFABC para alunos e 30 

acerca da estimativa de bolsas para pós-graduação. O pró-reitor justificou que houve um 31 

problema processual, pois os orçamentos para a renovação do seguro apresentavam custo até 32 

quatro vezes superior ao estimado. Informou que o processo de contratação está em andamento 33 

na Pró-reitoria de administração (PROAD) e que os recursos para tal estão disponíveis. Quanto 34 

às bolsas de pós-graduação, informou que há um compromisso em garantir as já outorgadas, 35 

porém, dada a restrição orçamentária, está em discussão o fornecimento de novas bolsas. 36 

Respondeu a questionamentos pontuais dos conselheiros sobre a previsão orçamentária, 37 

informando que a partir do próximo ano, haverá alteração no perfil da UFABC na matriz Andifes 38 

pois, por completar dez anos, deixará de ser considerada universidade nova, o que impactará em 39 

mais redução de recursos. O professor Ronei agradeceu a presença do convidado, que deixou a 40 

sessão às 14h41. Expediente: 1. Apresentação do projeto pedagógico do Bacharelado em Artes e 41 
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Tecnologia (BAT) – Relator: Prof. Leonardo Steil. O professor Leonardo apresentou o projeto 1 

pedagógico do curso e esclareceu dúvidas pontuais dos conselheiros. A presidência agradeceu a 2 

presença do convidado, que deixou a sessão às 15h25, e foi retomada a pauta dos Informes da 3 

Direção: 3. Prof. Ronei informou sobre a realização de uma reunião entre a reitoria, a 4 

coordenação de laboratórios didáticos (CLD) e a Prefeitura Universitária (PU) acerca da 5 

segurança dos armazenamentos nos laboratórios didáticos. Relatou que uma das medidas 6 

acordadas nesta reunião foi a criação de um estoque central no Bloco E, onde deverão ser 7 

guardados os materiais. Informou que foi tratada nesta reunião a existência de reagentes 8 

vencidos nos laboratórios didáticos, sendo que a CLD abrirá consulta sobre interesse neste 9 

material antes de deliberar sobre seu destino. 4. Informou sobre a aprovação, pelo Conselho 10 

Universitário (ConsUNI), do curso de pós-graduação em Ensino de História de Ciências e 11 

Matemática, nível doutorado.5. Comentou sobre a apresentação, no ConsUNI, da preocupação 12 

do ConsCCNH com a falta de investimento para manutenção dos cursos de graduação. A reitoria 13 

sugeriu a realização de estudos pela Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa 14 

(CANOA). 6. Informou a aprovação da prestação de contas do projeto de reserva técnica 15 

institucional RTI 2012-2013 pela FAPESP. Acrescentou que o prazo para apresentar sugestões 16 

ao projeto RTI deste ano está encerrado. Informe dos Conselheiros: 1. Andamento da 17 

campanha de afastamentos e licenças – a pedido de Natasha (ausência justificada) Andréia Silva 18 

informou que o material de divulgação desta campanha está quase pronto, faltando apenas a 19 

manifestação da Auditoria para esclarecimento sobre o cumprimento de carga horária dentro do 20 

regime de dedicação exclusiva. Acrescentou que a versão final será apresentada na sessão 21 

seguinte do ConsCCNH. Passou-se à Ordem do Dia: 1. Aprovação da Ata da 2ª sessão 22 

ordinária: o texto da ata foi aprovado por votação simbólica. 2. Avaliações em estágio 23 

probatório: Aprovado em estágio probatório por unanimidade o professor Antônio Álvaro Ranha 24 

Neves (Física). 3. Critérios para alocação de docentes em salas – Relator: Prof. Dalmo Mandelli. 25 

O professor Dalmo apresentou proposta de resolução sobre o tema. Após sugestões de mudanças 26 

no texto, a proposta alterada foi aprovada com uma abstenção (Prof. Marcelo, por ausência à 27 

sessão anterior). 4. Revisão da Resolução ConsCCNH 03/2012 – Relator: Prof. Arnaldo 28 

Rodrigues. O professor Arnaldo apresentou seu relato com proposta de resolução que substitui a 29 

anterior, elaborada após consulta aos coordenadores dos cursos. Informou que não foi possível 30 

contatar as coordenadoras da licenciatura em Filosofia sobre a questão, embora tenha conversado 31 

com membros da coordenação daquele curso. Consolidando a discussão sobre o tema, o 32 

professor Ronei sugeriu para o artigo 4º a exclusão da expressão “total ou parcial” e o acréscimo 33 

das expressões “de período igual ou superior a 12 meses pelas instâncias internas”. Sugeriu 34 

também o acréscimo da expressão “a critério do ConsCCNH” ao fim do artigo 5º, para explicitar 35 

que o solicitante e a coordenação do curso deverão apresentar justificativa clara ao ConsCCNH 36 

para a aplicação da dispensa de carga didática em caso de afastamentos inferiores a um ano. Em 37 

votação, a proposta de resolução com as modificações propostas foi aprovada por unanimidade. 38 

Passou-se ao Expediente: O professor Ronei solicitou a inversão de pauta com antecipação do 39 

item 3, a pedido do professor Fernando, para possibilitar a participação deste em reunião na 40 

Secretaria da Educação, porém o relator informou não haver tempo hábil para a exposição e 41 

discussão do tema. O item foi mantido na pauta. O professor Fernando deixou a sessão às 16h45. 42 

2. Alteração de data – Afastamento para estágio de pós-doutoramento no exterior Prof. Flávio 43 
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Leandro de Souza - Relator: Prof. Alysson Ferrari. O professor Alysson apresentou o relato 1 

favorável à alteração da data de afastamento, salientando a concordância da coordenação do 2 

Bacharelado em Física com a solicitação. O tema foi elevado à ordem do dia. Em votação, a 3 

alteração foi aprovada por unanimidade. 4. Proposta Orçamentária de 2017 – Relator: Prof. 4 

Ronei Miotto. O professor Ronei informou que a proposta orçamentária para o próximo ano está 5 

sendo discutida com os coordenadores de curso, que precisam apresentar suas demandas até o 6 

dia 20/04/2016 para consolidação. Acrescentou também que o fluxo de compras compartilhadas 7 

já integra este processo. A proposta será apreciada pelo ConsCCNH antes de seu 8 

encaminhamento à Pró-Reitoria de Planejamento. 5. Alocação didática – Relator: Prof. Ronei 9 

Miotto O professor Ronei informou que os estudos realizados foram apresentados aos 10 

coordenadores dos cursos em reunião. Pontuou que a planilha elaborada pela Divisão Acadêmica 11 

foi enviada aos coordenadores, e foi solicitado que apresentem um relatório com justificativa 12 

para os pontos de máxima e de mínima evidenciados nos gráficos. Estes relatórios serão 13 

apresentados na próxima sessão. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às 14 

dezessete horas e cinco minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, 15 

lavrei a presente ata. 16 
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