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Sinopse da sessão ordinária nº 03/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª sessão ordinária de 2017 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 10 de abril, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes:  

1. O Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Daniel Pansarelli, conversou sobre 

extensão e cultura na UFABC e esclareceu dúvidas dos conselheiros.   

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou sobre a aprovação das solicitações de cadastro de 

pesquisador doutor colaborador de Thaís Alves da Costa Silva (Ciência e Tecnologia/Química; 

supervisor: João Henrique Ghilardi Lago), Erica de Liandra Salvador (Ciência e 

Tecnologia/Química; supervisor: Paula Homem de Mello) e Mariana Paolozzi Sérvulo da Cunha 

(Filosofia; supervisor: Cristiane Negreiros Abbud Ayoub), e de cadastro de pesquisador 

colaborador de Giulia Zanotto Barbosa (Biotecnociências; supervisora: Marcella Pecora 

Milazzotto).  

2. Informou sobre a possibilidade de aproveitamento de listas de candidatos de 

editais vigentes com redução de vagas do edital 227/2016. 

3. Confirmou a aprovação, pelo ConsUNI, de 16 vagas docentes para o 

CCNH. Pontuou que o grupo de trabalho está realizando os estudos, cujo relatório final deve ser 

apresentado ao ConsCCNH até 10 de julho. Sobre a vaga para redistribuição de professor sênior, 

lembrou que as coordenações de curso devem apresentar propostas até 28 de junho. 

4. Apresentou a necessidade de expansão de vagas do edital de professor 

visitante em Química Geral. O conselho optou por pautar o item ao final da presente reunião.. 

 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação das Atas das sessões: 1ª e 2ª ordinárias e 1ª extraordinária de 

2017: Aprovadas por unanimidade. 
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2. Avaliações em estágio probatório: foram aprovadas por votação simbólica 

as avaliações favoráveis de 24 meses dos professores André Paniago Lessa e Mauro Rogério 

Cosentino (Física). 

3. Ad referendum: indicação de representantes dos bacharelados em Física e 

em Filosofia na CALGP: indicações dos cursos aprovadas por unanimidade.  

 

Expediente: 

Inversão de pauta, por solicitação de Marcelo; acatada. 

3. Solicitação de afastamento internacional superior a 21 dias para professor 

visitante. Interessado: Gayane Karapetyan – relator: Fernando Cássio. Item elevado à ordem do 

dia. Afastamento aprovado por unanimidade.  

1. Solicitação de prorrogação do afastamento para pós-doutorado de Flavio 

Leandro de Souza – relator: Alysson Ferrari: Item elevado à ordem do dia. Prorrogação do 

afastamento para até o último dia do segundo quadrimestre de 2017 aprovada por 7 votos a 1. 

2.  Solicitação de afastamento para pós-doutoramento no exterior. 

Interessado: Lorenzo Baravalle – relator: Marcelo Christoffolete. Item elevado à ordem do dia. 

Afastamento aprovado por unanimidade. 

4. RTI FAPESP – estudo da CALGP – relator: Danilo Centeno. Item mantido 

na pauta do expediente. 

5.  Expansão de vagas do Edital 161/2015 – área Química, subárea Química 

Geral. Relator: Ronei Miotto Item elevado à ordem do dia. Solicitação de expansão de quatro 

vagas aprovada por unanimidade. Aprovado cancelamento do edital de professor visitante para 

Bioquímica. 

 

Sessão encerrada às 17:08h.         

 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


