
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

                             1 

Ata da sessão ordinária nº 03/2017 - CCNH – ConsCCNH 
 

Ata da terceira sessão ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

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

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

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

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-presidente, 6 

Paula Homem de Mello, os representantes docentes Alysson Fabio Ferrari, Dalmo Mandelli, 7 

Danilo da Cruz Centeno, Fernando Luiz Cássio Silva, Marcelo Augusto Christoffolete, Renato 8 

Rodrigues Kinouchi e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha; e o representante discente de 9 

graduação Leonardo Barbosa. Convidados: o representante docente suplente, Marcos de Abreu 10 

Avila; o pró-reitor de Cultura e Extensão, Daniel Pansarelli; e Gayane Karapetyan, professora 11 

visitante do Bacharelado em Física. Ausentes: o representante docente Arnaldo Rodrigues dos 12 

Santos Júnior. Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do 13 

CCNH. Havendo quórum legal, Ronei passou a palavra ao pró-reitor de Extensão para os 14 

Informes: 1. Apresentação / esclarecimentos sobre extensão universitária – Daniel Pansarelli – 15 

O pró-reitor apresentou aspectos da extensão na UFABC, incluindo as formas de registro e 16 

promoção de ações extensionistas e de cultura na universidade, e esclareceu dúvidas dos 17 

conselheiros.  Daniel deixou a sessão às 14:39. Ronei deu seguimento com os Informes da 18 

Direção: 1. Ronei informou sobre a aprovação das solicitações de cadastro de pesquisador 19 

doutor colaborador de Thaís Alves da Costa Silva (Ciência e Tecnologia/Química; supervisor: 20 

João Henrique Ghilardi Lago), Erica de Liandra Salvador (Ciência e Tecnologia/Química; 21 

supervisor: Paula Homem de Mello) e Mariana Paolozzi Sérvulo da Cunha (Filosofia; 22 

supervisor: Cristiane Negreiros Abbud Ayoub), e de cadastro de pesquisador colaborador de 23 

Giulia Zanotto Barbosa (Biotecnociências; supervisora: Marcella Pecora Milazzotto). 2. 24 

Informou que, em consulta à SUGEPE, foi autorizado aproveitar candidatos de outro concurso 25 

vigente ou redistribuição, e reduzir a quantidade de vagas do edital. 3. Confirmou a aprovação, 26 

pelo ConsUNI, de 16 vagas docentes para o CCNH. Pontuou que o grupo de trabalho está 27 

realizando os estudos, cujo relatório final deve ser apresentado ao ConsCCNH até 10 de julho. 28 

Sobre a vaga para redistribuição de professor sênior, lembrou que as coordenações de curso 29 

devem apresentar propostas até 28 de junho. 4. Apresentou a necessidade de expansão de vagas 30 

do edital de professor visitante em Química Geral. Dado que não foi possível incluir o tema 31 

como pauta suplementar, por ter sido recebido no dia 07/04, Ronei sugeriu que o tema fosse 32 

tratado em sessão extraordinária ou incluído ao fim da pauta do expediente. O conselho optou 33 

por pautar o item ao final da presente reunião. Não havendo informe dos conselheiros, passou-se 34 

à Ordem do dia: 1. Aprovação das Atas das sessões: 1ª e 2ª ordinárias e 1ª extraordinária de 35 

2017: As atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Avaliações em estágio probatório: foram 36 

aprovadas por votação simbólica as avaliações favoráveis de 24 meses dos professores André 37 

Paniago Lessa e Mauro Rogério Cosentino (Física). 3. Ad referendum: indicação de 38 

representantes dos bacharelados em Física e em Filosofia na CALGP. Ronei apresentou os 39 

nomes de representantes propostos pelos cursos de Bacharelado em Física e em Filosofia. Em 40 

votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. Passou-se ao Expediente: Marcelo 41 

sugeriu inversão de pauta, sendo acatado. 3. Solicitação de afastamento internacional superior a 42 

21 dias para professor visitante. Interessado: Gayane Karapetyan – relator: Fernando Cássio. 43 

Fernando expôs seu relato favorável ao afastamento. Ronei apresentou pareceres emitidos pela 44 

SUGEPE e pela Procuradoria Federal a respeito de solicitações anteriores de afastamento para 45 

professores visitantes. Marcelo manifestou preocupação quanto aos aspectos colocados no 46 
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parecer da Procuradoria. Paula pontuou o fato de tratar-se de afastamento para fins de 1 

desenvolvimento de pesquisa. Renato propôs o encaminhamento para votação, considerando a 2 

validação conferida pelo fato de o afastamento ser financiado por agência de fomento, sendo 3 

secundado pelo relator. Ronei mencionou, para registro, que este afastamento representa 10% do 4 

período de contrato da professora visitante. Marcelo propôs a elevação do tema à ordem do dia, 5 

sendo acatado. Na ordem do dia, Fernando propôs o encaminhamento de justificativa do 6 

ConsCCNH para a aprovação deste afastamento, sendo acatado. Colocado em votação, o 7 

afastamento foi aprovado por unanimidade. 1. Solicitação de prorrogação do afastamento para 8 

pós-doutorado de Flavio Leandro de Souza – relator: Alysson Ferrari. Alysson apresentou seu 9 

relato favorável à prorrogação do afastamento para setembro de 2017. Os conselheiros 10 

discutiram questões sobre demanda por este tipo de afastamento, possibilidades de prorrogação e 11 

necessidades didáticas dos cursos de graduação. Rodrigo deixou a sessão às 16:00, para ministrar 12 

aula na graduação. Ronei propôs à Secretaria que oriente os solicitantes de afastamentos para 13 

períodos longos a programarem seu afastamento de forma a coincidirem com o calendário 14 

acadêmico. O relator propôs a elevação à ordem do dia, sendo secundado por Fernando. Ronei 15 

consolidou as propostas apresentadas: estender o afastamento até o último dia do segundo 16 

quadrimestre, ou conceder a prorrogação da forma solicitada pelo demandante. Em votação, a 17 

primeira proposta foi aprovada por 7 votos a 1. 2. Solicitação de afastamento para pós-18 

doutoramento no exterior. Interessado: Lorenzo Baravalle – relator: Marcelo Christoffolete. 19 

Marcelo apresentou seu relato favorável ao afastamento, recomendando a elevação do tema à 20 

ordem do dia. Na ordem do dia, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 4. RTI FAPESP – 21 

estudo da CALGP– relator: Danilo Centeno. Danilo expôs seu relato, favorável à manutenção do 22 

tema na pauta do expediente ante o andamento dos estudos pela CALGP. O tema foi mantido em 23 

pauta. 4. Expansão de vagas do Edital 161/2015 – área Química, subárea Química Geral. 24 

Relator: Ronei Miotto. Ronei expôs os motivos para a solicitação de expansão de vagas para este 25 

edital, sendo a necessidade de reposição de duas professoras visitantes da Química de edital 26 

vencido e duas para as Ciências Biológicas, mediante edital de Bioquímica não ter sido 27 

publicado em tempo pela UFABC. Sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. 28 

Na ordem do dia, a solicitação de expansão de quatro vagas foi aprovada por unanimidade assim 29 

como o cancelamento do edital para professor visitante da área de Ciências Biológicas e subárea 30 

de Bioquímica. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às dezessete horas e 31 

oito minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH, lavrei a 32 

presente ata. 33 
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