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Ata da sessão ordinária nº 02/2018 - CCNH – ConsCCNH
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Ata da segunda sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia doze de
março de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), situada à
Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi presidida por
Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a
presença dos seguintes Conselheiros: a vice-presidente, Paula Homem de Mello, os representantes
docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa
França Maltez, João Rodrigo Santos da Silva, Patrícia da Silva Sessa e Sílvio Ricardo Gomes
Carneiro; o representante dos técnicos administrativos Renato da Silva Correa e a representante
discente de graduação Aryane Alves Vigato. Não votantes: Priscila Moura Arakaki e Raquel de
Freitas Silva Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Convidados: os representantes suplentes
docentes Janaína de Souza Garcia, Patrícia Dantoni e Tiago Rodrigues; a representante suplente
técnico-administrativa Ana Carolina Tonelotti Assis; e Gayane Karapetyan, docente do Bacharelado
em Física. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou
as solicitações de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDC) de Rodrigo Cella
(C&T/Química; supervisor: Dalmo Mandelli) e de pesquisador colaborador (PC) de Luna Pavanelli
(Ciências Biológicas; supervisora: Maria Camila Almeida) aprovadas no período; bem como de
renovação de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDC) de Aryane Tofanello (Nanociências;
supervisor: Flávio Leandro de Souza) e de Roseli Hiromi Sato (C&T/Química; supervisor: Vani
Xavier de Oliveira Júnior). 2. Comunicou a renúncia da chapa de representantes discentes da pósgraduação em 26 de fevereiro de 2018, e declarou a vacância da posição até próximo processo
eleitoral, a ser realizado no meio do ano. 3. Comentou o Ofício-Circular nº
01/2018/CGEG/DIFES/SESU/SESU-MEC, que trata de recomendações presentes no Acórdão n°
2279/2017 do TCU. 4. Apresentou o calendário de reuniões dos cursos, a ser publicado por meio de
portaria da direção do centro. 5. Expôs proposta, encaminhada ao ConsUNI, de resolução que defina
como prioridade institucional a alocação de docentes em gabinete individual. 6. Comentou sobre a
reunião com a pró-reitora de pesquisa, realizada em 07 de março, na qual tratou-se do horário de
funcionamento do Bloco L e do não funcionamento das capelas de alguns laboratórios daquele bloco.
Informou que, segundo a PROPES, a PROAP pretende aumentar o quadro de vigilância ampliando o
horário de acesso aos laboratórios. Acerca das capelas, transmitiu a informação da PROPES de que a
Superintendência de Obras verificará e entregará um relatório circunstanciado. 7. Informou ter sido
convocado pelo MEC para reunião em Brasília no próximo dia 15 de março. Informes dos
Conselheiros: 1. Paula atualizou o conselho acerca das reuniões realizadas mensalmente entre os
diretores dos Centros e a pró-reitora da Graduação (PROGRAD) e dos temas discutidos. 2. Arnaldo
questionou acerca da casa de gases de São Bernardo. Ronei comentou a questão, sendo
complementado por Tiago e Danilo. Esgotada a pauta de informes, passou-se à Ordem do dia. 1. Ata
da 1ª sessão ordinária: A secretaria informou não ter recebido sugestões de alteração. Em votação, a
ata foi aprovada por votação simbólica. 2. Avaliações em estágio probatório: As avaliações finais de
30 meses de Alexander de Freitas, André Luís La Salvia e Luca Pitteloud (Filosofia) foram
aprovadas por unanimidade. 3. Resolução de Política de Alocação Didática - relator: Allan Moreira
Xavier: João Rodrigo assumiu o tema, apresentando o relato da chapa que propunha sugestões de
alteração. Após discussões, Arnaldo propôs a retirada do tema da pauta da ordem do dia, em face da
discussão suscitada e de a coordenação do bacharelado em Ciências Biológicas ter declarado
desconhecimento do documento. Após discussões, Renato propôs que a premissa de alocação por
credenciamento em curso específico ou por grandes áreas seja votada, sendo secundado por Arnaldo.
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Em votação, a premissa de alocação por grandes áreas foi aprovada por 7 votos, contra 1 por
credenciamento em curso específico e 1 abstenção (Patrícia, por necessidade de melhor
esclarecimento sobre o tema). Arnaldo apresentou algumas observações colocadas pela coordenação
do bacharelado em Biologia que foram apreciadas pelo conselho: algumas foram rejeitadas por
coincidirem com a proposta recusada, outras foram acatadas pelo conselho e incorporadas ao
documento. João Rodrigo propôs, no artigo 10º, trocar “anualmente” por “quadrimestralmente”.
Ronei pontuou que esta alteração restringiria o planejamento impedindo, por exemplo, inverter a
oferta de disciplinas entre os quadrimestres. Em votação, a adoção do termo “anualmente” foi
aprovada por maioria absoluta, com 1 voto para “quadrimestralmente” (do relator) e 1 abstenção
(Aryane, por ter chegado às 16h – aula na graduação). Em votação, o texto com alterações propostas
nesta sessão foi aprovado por maioria absoluta, com 1 voto contrário (João Rodrigo) e 1 abstenção
(Aryane). 4. Colaboração Técnica com a professora Isarita Sakakibara – relator: Heloísa França
Maltez: Heloísa expôs seu parecer contrário à aprovação da colaboração técnica, considerando os
pareceres negativos dos bacharelados consultados e a falta de esclarecimento sobre alguns aspectos
da proposta. Ronei propôs a retirada do tema de pauta, e que o parecer da relatora seja encaminhado
à área demandante para esclarecimentos; também que a coordenação da pós-graduação seja
consultada acerca da questão apontada; e que os esclarecimentos sejam encaminhados à coordenação
dos bacharelados em Química e Ciências Biológicas para nova avaliação; sendo acatado. O tema foi
retirado da pauta, para maiores esclarecimentos da parte da demandante. 5. Relatório Anual de
Gestão do CCNH 2017 – relator: Arnaldo Rodrigues Arnaldo apresentou seu relato favorável à
aprovação do documento. Sílvio pontuou que as demandas da Licenciatura em Filosofia são
requisitadas de forma conjunta com o Bacharelado, sendo este o motivo do valor nulo
relacionado ao curso nas planilhas. Em votação, o relatório anual foi aprovado por unanimidade.
Ronei pontuou que as próximas etapas serão a elaboração de um ato decisório oficializando o
relatório, e seu encaminhamento à Reitoria. 6. Revisão de indicações de banca aprovadas na 1ª
sessão do ConsCCNH – relatora: Paula Homem de Mello Paula apresentou seu relato,
pontuando os achados do processamento da banca pelo software desenvolvido pelo docente do
CMCC e as alterações que foram efetuadas quando identificados potenciais conflitos de interesse
Em votação, as bancas com as alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. Passou-se
ao Expediente. 1. Indicação de banca para Edital 227/2016, área Física, subárea: Física da
Matéria Condensada Experimental; Física de Altas Energias – relatora: Paula Homem de Mello:
Paula apresentou seu relato e o resultado da análise da proposta de banca pelo software desenvolvido
pelo docente do CMCC. Ronei propôs a elevação do tema à ordem do dia, secundado por Arnaldo.
Na ordem do dia, a indicação de banca foi aprovada por unanimidade. Dado o avançado das horas, às
17h55 a direção propôs que os temas de maior urgência e que não requeressem discussão extensiva
fossem antecipados e votados, ou que a sessão fosse encerrada e agendada sua continuação. A
primeira proposta foi acatada. 5. CALGP – nova gestão – relator: Tiago Rodrigues: Dalmo
apresentou o relato contendo as indicações de representantes propostas pelas coordenações dos
cursos: Daniele Araújo (titular) e Márcia Sperança (suplente) pelo Bacharelado em Ciências
Biológicas; João Henrique Ghilardi Lago (titular) e Eloah Rabello Suarez (suplente) pelo
Bacharelado em Química; Roosevelt Droppa (titular) e Luana Sucupira Pedroza (suplente) pelo
Bacharelado em Física; Maísa Helena Altarugio (titular) e Maria Cândida Varone de Morais
Capecchi (suplente) pelas Licenciaturas; bem como a indicação de Amedea Barozzi Seabra como
representante da direção e presidente da CALGP, e de Tiago Rodrigues (titular) e Danilo Centeno
(suplente) como representantes do ConsCCNH na comissão. Ronei propôs a elevação do tema à
ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a nova composição da CALGP foi aprovada por
unanimidade. 2. Expansão de vagas para Edital nº 191/2016, área: Filosofia, subárea: Metodologia
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e Prática de Ensino de Filosofia. - relator: Danilo Centeno: Danilo apresentou seu relato favorável à
expansão da vaga, e recomendando a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na pauta da
ordem do dia, a expansão da vaga foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dalmo
deixou a sessão às 18h00; Danilo, às 18h15. 4. Criação das disciplinas “Politica, Educação e
Surdez” e “Prática em Libras” – relator Dalmo Mandelli: Na ausência do relator, Ronei assumiu o
relato de Dalmo favorável à criação das disciplinas. Propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo
acatado. Na ordem do dia, a criação das disciplinas foi aprovada por unanimidade. Os temas restantes
da pauta do expediente foram encaminhados à sessão seguinte do ConsCCNH, mantidos os relatores:
3. Solicitação de redistribuição para o Bacharelado em Biotecnologia – Prof. Mateus Sudano –
relatora: Patrícia Sessa; 6. Solicitação de afastamento internacional de professor visitante
estrangeiro por 58 dias – interessado: Profª. Gayane Karapetyan – Relator: Silvio Ricardo Gomes
Carneiro; 7. Estratégias para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de centro –
relatora: Aryane A. Vigato; 8. Conversão de carga didática em administrativa - relator: Danilo
Centeno; 9. Alocação didática 2018 – relatora: Patrícia Dantoni; e 10. Estudo impacto de
afastamentos – relatora: Patrícia Sessa. Após, o presidente deu por encerrada a sessão às dezoito
horas e vinte e três minutos da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH,
lavrei a presente ata.

Priscila Moura Arakaki
Secretária Executiva

Ronei Miotto
Diretor
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