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Ata da sessão ordinária nº 02/2017 - CCNH – ConsCCNH 
 

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

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

quinze minutos do dia treze de março de dois mil e dezessete, na sala 312-3, da Universidade 3 

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

Bangu, 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 dos seguintes Conselheiros: a vice-6 

presidente, Paula Homem de Mello, os representantes docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos 7 

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

Christoffolete, Marcos de Abreu Avila, Renato Rodrigues Kinouchi e Rodrigo Luiz Oliveira 9 

Rodrigues Cunha. Ausentes: o representante discente de graduação Leonardo Barbosa. Não 10 

votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do CCNH. Havendo 11 

quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou a aprovação das 12 

solicitações de cadastro de pesquisador colaborador de Camila Bruna de Lima (Biotecnociências; 13 

supervisora: Marcella Pecora Milazzotto) e de pesquisador doutor colaborador de Guilherme 14 

Sombrio (Física; supervisor: José Antônio Souza), bem como a renovação de cadastro de 15 

pesquisador doutor colaborador de Fernanda Bettanin (Ciência e Tecnologia/Química; 16 

supervisora: Paula Homem de Mello). Propôs que os itens 2 e 3 da pauta de Informes fossem 17 

tratados no item 3 da ordem do dia, sendo acatado. 2. Transmitiu a informação enviada pela 18 

Reitoria, de que há uma vaga de redistribuição para professor visitante sênior destinada ao 19 

CCNH. Acrescentou que esta vaga será divulgada aos coordenadores dos cursos, juntamente 20 

com a lista dos núcleos estratégicos da UFABC. 3. Transmitiu a consulta da Secretaria Geral 21 

acerca da possibilidade de o CCNH acolher as demandas apresentadas por novos cursos 22 

propostos na área de Licenciatura. Apontou que, no momento, a reduzida quantidade de salas 23 

docentes, de laboratórios didáticos e técnicos administrativos, inviabilizariam o acolhimento das 24 

demandas. Solicitou aos conselheiros que enviassem sugestões até o dia dezessete de março, 25 

caso contrário esta será a resposta do CCNH. Passou aos Informes dos Conselheiros 1. Natasha 26 

informou a criação de página no sitio do Centro destinada às ocupações administrativas 27 

docentes. Acrescentou que seria enviada chamada aos docentes para atualização destas 28 

informações. 2. Danilo informou a existência de problemas com fiação elétrica em laboratórios 29 

do Bloco Delta. Passou-se à Ordem do dia: 1. Aprovação das Atas das sessões: 1ª ordinária e 1ª 30 

extraordinária de 2017: O tema foi retirado de pauta por solicitação da secretaria. 2. Avaliações 31 

em estágio probatório: O estágio probatório do docente Fernando Luiz Cássio Silva (Química) 32 

foi aprovado com 1 abstenção (Fernando Cássio, por conflito de interesse). 3. Revisão da 33 

Resolução ConsCCNH nº 01/2013 (RTI–FAPESP) – relator: Danilo Centeno. Danilo expôs seu 34 

relato favorável à aprovação da proposta de resolução. Marcos apontou que a ordem de 35 

prioridade dos critérios não está clara. Ronei propôs alteração ao fim do art. 6º, de forma a 36 

salientar a ordem de prioridade para os critérios; proposta acatada. Comentou as sugestões 37 

propostas pela comissão de pesquisa – CALGP, que foram acatadas. Em votação, o texto da 38 

resolução foi aprovado por unanimidade. Informou sobre a realização de chamada para a reserva 39 

técnica institucional da FAPESP pela Divisão Administrativa, que realiza uma análise prévia das 40 

demandas recebidas. Questionou ao conselho se este procedimento deve ser realizado, ou se as 41 

demandas devem ser encaminhadas em estado bruto à CALGP. Foi acatado que se mantenha o 42 

fluxo atual de pré-análise pela Divisão Administrativa. Ronei informou o término do mandato da 43 

CALGP, e que as coordenações dos cursos, à exceção dos Bacharelados em Física e Filosofia, 44 

enviaram indicação de novos membros. Quanto à presidência, pontuou que a direção recomenda 45 

a recondução de Tiago Rodrigues, e acrescentou que falta a indicação dos representantes do 46 
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Conselho. Marcos Avila informou não ter interesse em continuar como representante titular. 1 

Danilo se voluntariou. Ronei sugeriu a indicação de Danilo como titular e de Marcos como 2 

suplente, por sua expertise na comissão de pesquisa. Destacou a necessidade de a composição da 3 

comissão ser definida com urgência, para que esta pudesse analisar a proposta de RTI antes da 4 

sessão seguinte do Conselho. Propôs que os nomes indicados fossem colocados em votação, 5 

sendo que a representação dos Bacharelados em Física e em Filosofia seria nomeada 6 

posteriormente, em caráter ad referendum, para não atrasar os trabalhos da comissão; proposta 7 

acatada. Em votação, a composição apresentada foi aprovada. Ronei apresentou questionamento 8 

de Tiago – CALGP – sobre a necessidade de coordenação central para que a metodologia de 9 

alocação de espaços seja normatizada de forma comum entre os Centros. Acrescentou que Tiago 10 

sugeriu a apresentação de proposta ao ConsUNI defendendo a criação de um conselho de 11 

pesquisa, como comissão assessora da PROPES. Marcos manifestou apoio à proposta, afirmando 12 

que o centro não deve ser a última instância a decidir sobre espaço de pesquisa, mas que deve 13 

haver uma instância superior que avalie se há distorções entre os centros. A proposta foi acatada. 14 

4. Solicitação de afastamento para pós-doutoramento no exterior. Interessado: Ana Melva C. 15 

Farfán – relator: Arnaldo Rodrigues: Arnaldo apresentou seu relato favorável ao afastamento da 16 

docente. Ressaltou que a coordenação do curso de Bacharelado em Física solicitou a alteração da 17 

data de início para primeiro de setembro, para que não houvesse prejuízo à oferta do curso. 18 

Colocado em votação, o afastamento nos termos propostos foi aprovado por unanimidade. Ronei 19 

solicitou inversão da pauta, sendo acatado. Passou-se ao Expediente: 2. Solicitação de 20 

conversão de carga didática por atividade administrativa – Interessado: Rodrigo Cunha – 21 

relator: Renato Kinouchi. Renato expôs seu relato favorável à aprovação da conversão para a 22 

posição de presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. Ronei pontuou que, 23 

atualmente, cerca de 10% da força de trabalho docente do CCNH se beneficia da conversão de 24 

carga didática por meio da resolução ConsEPE 177. Fernando manifestou-se favorável à 25 

conversão, considerando a fase atual de trabalho excepcionalmente intenso da presidência da 26 

CPPD, pelo processo de estruturação dos fluxos da comissão. Marcos propôs que a conversão 27 

seja concedida para a posição em caráter temporário, por um ano, e que o docente solicite 28 

novamente, caso necessite. O item foi elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a proposta de 29 

conversão de 30% de carga didática em carga administrativa para o presidente da CPPD para os 30 

quadrimestres 2017.2, 2017.3 e 2018.1 foi aprovada com 1 abstenção (Rodrigo Cunha, por 31 

conflito de interesse). 1. Apêndice do Relatório de Gestão CCNH 2016 – relator: Dalmo 32 

Mandelli: Ronei apresentou as alterações efetuadas ao relatório, e respondeu aos 33 

questionamentos apontados pelo relator. Informou que a Divisão Administrativa realizará estudo 34 

qualitativo com os pesquisadores que solicitaram auxílio à pesquisa somente uma vez, avaliando 35 

os motivos pelos quais não solicitaram novamente. Prof. Rodrigo deixou a sessão às 16:01, para 36 

ministrar aulas na graduação. Quanto à necessidade de estudos relacionados à demanda pelos 37 

cursos do CCNH, a direção sugeriu ao conselho a criação de Grupo de Trabalho para estudar a 38 

questão, e que a criação deste grupo seja delegada à direção do centro; sugestão acatada. Marcelo 39 

sugeriu a elevação do tema à pauta do dia, secundado por Arnaldo. Na ordem do dia, o apêndice 40 

do relatório de gestão com as observações apontadas pelo relator e as alterações efetuadas foi 41 

aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às 42 

dezesseis horas e quarenta e dois minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-43 

executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 44 
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