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Sinopse da sessão ordinária nº 03/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 11 de abril, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto mencionou as solicitações de cadastro de pesquisadores 

doutores colaboradores (PDCs) e de renovação de cadastro de pesquisador colaborador (PC) 

recebidas e aprovadas no período. 

2. Apresentou solicitação de informação feita à Reitoria sobre a conversão de 

carga didática em atividade administrativa.  

3. Comentou sobre reunião entre a Reitoria, a Coordenação de Laboratórios 

Didáticos (CLD) e a Prefeitura Universitária (PU) acerca da segurança dos armazenamentos nos 

laboratórios didáticos. 

4. Informou sobre a aprovação, pelo Conselho Universitário (ConsUNI), do 

doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. 

5. Comentou que a preocupação do ConsCCNH com a manutenção dos cursos 

de graduação por conta da ausência de verba para investimento foi apresentada ao ConsUNI.  

6. Informou a aprovação da prestação de contas do projeto de reserva técnica 

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

ao projeto RTI deste ano está encerrado. 

 

Informe 

1. Apresentação da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLADI) – Execução 

Orçamentária - Prof. Vitor Marchetti: O pró-reitor expôs os dados da execução orçamentária da 

UFABC realizada em 2015, bem como os valores pactuados para 2016 e as projeções para 2017.  
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Informe dos Conselheiros 

1. Andamento da campanha de afastamentos e licenças: o material foi 

encaminhado para a Auditoria para verificação. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação da Ata da 2ª sessão ordinária: ata aprovada por votação 

simbólica.  

2. Avaliações em estágio probatório: o professor Antônio Álvaro Ranha Neves 

(Física) foi aprovado em estágio probatório por unanimidade.  

3. Critérios para alocação de docentes em salas – Relator: Prof. Dalmo 

Mandelli: minuta de resolução aprovada com alterações e com uma abstenção. 

4. Revisão da Resolução ConsCCNH 03/2012 – Relator: Prof. Arnaldo 

Rodrigues: minuta de resolução aprovada com modificações e por unanimidade. 

 

Expediente: 

1.  Apresentação do projeto pedagógico do Bacharelado em Artes e 

Tecnologia (BAT) – Relator: Prof. Leonardo Steil: apresentado o projeto pedagógico do curso de 

Bacharelado em Artes e Tecnologia. 

2. Alteração de data – Afastamento para estágio de pós-doutoramento no 

exterior Prof. Flávio Leandro de Souza - Relator: Prof. Alysson Ferrari: apresentado relato 

favorável à alteração da data, salientando a concordância da coordenação do Bacharelado em 

Física na alteração. Elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, alteração aprovada por 

unanimidade. 

3. Revisão da Resolução ConsCCNH 01/2012 (afastamento com ônus) – 

Relator: Prof. Fernando Cássio: tema mantido no expediente. 

 

4. Proposta Orçamentária de 2017 – Relator: Prof. Ronei Miotto: a proposta 

orçamentária está sendo discutida com os coordenadores de curso até o dia 20 de abril, após o 

que será apreciada e votada pelo ConsCCNH.  

 

5. Alocação didática – Relator: Prof. Ronei Miotto: o estudo da alocação de 

2015 está em análise pelos coordenadores de curso e, após análise, será apreciado pelo 

ConsCCNH. 

 

Sessão encerrada às 17h06. 


