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Ata da sessão ordinária nº 03/2018 - CCNH – ConsCCNH
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Ata da terceira sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e sete minutos
do dia nove de abril 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, Heloisa
França Maltez, Janaína de Souza Garcia, 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 Patricia Guilhermitti
Pereira, pela secretaria do ConsCCNH. Convidados: os representantes suplentes docentes Patrícia
Dantoni e Tiago Rodrigues; Gayane Karapetyan, docente do Bacharelado em Física; Marília Mello
Pisani, docente da Licenciatura em Filosofia; Mariana P. S. da Cunha. Havendo quórum legal, Ronei
abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro de
pesquisadores doutores colaboradores (PDC) aprovadas de Anderson Antunes Nogueira (Física;
supervisor: Alysson Fabio Ferrari), Camila Neves Lange (C&T/Química; supervisor: Bruno Lemos
Batista), Edgard Antônio Ferreira (C&T/Química; supervisor: Rodrigo L. O. R. Cunha), Juliana
Casares Araújo Chaves (Biologia; supervisora: Iseli Lourenço Nantes), Maraísa Gonçalves
(C&T/Química; supervisor: Wagner Alves Carvalho), Marcos Tadeu Geraldo (Biossistemas;
supervisor: Antonio Sérgio Kimus Braz) e Saulo Vicente Moreira (Física; supervisor: Fernando L. da
Silva Semião); também a solicitação de cadastro de pesquisador colaborador (PC) aprovada de
Messias Cardoso Loiola (Química; supervisora: Mirela Ines de Sairre), e a solicitação de renovação
de cadastro da PDC Karen Cristina Kai (PG Nanociências; supervisor: Juliana Marchi). 2. Informou
o recebimento de solicitação de uso de uma vaga de professor visitante do CCNH para a área de
Física. Esclareceu que o centro dispõe de trinta vagas para contratação de professores visitantes,
totalizando sete para cada área e duas vagas restantes permanecendo à disposição da Direção para
emergências. Pontuou que a solicitação foi atendida, ante a data de vencimento do concurso em 18 de
abril. 3. Comentou sobre as minutas de portaria referentes a pedidos de cessão de servidores docentes
de / para a UFABC encaminhadas ao conselho por e-mail. Propôs que estas minutas fossem revisadas
durante a análise das solicitações de cessão e redistribuição pautadas nesta sessão, sendo acatado. 4.
Comentou que a proposta, apresentada por este conselho, de moção referente aos gabinetes docentes
está na pauta da continuação do ConsUNI, agendada para o dia 10 de abril. Informes dos
Conselheiros: 1. Renato apresentou o calendário de reuniões do CCNH, disponível no sítio
eletrônico do Centro, e solicitou a cooperação dos conselheiros em divulgar a ferramenta. 2. Paula
comentou sobre o International Physics Tournament, informando que os alunos da UFABC
alcançaram o terceiro lugar no torneio. 3. Heloísa questionou o espaçamento entre as reuniões, sendo
que não tem havido tempo suficiente para a apreciação dos documentos. Ronei pontuou a
importância de que os conselheiros não votem questões sobre as quais ainda haja dúvidas, mantendo
tais temas na pauta do expediente. Propôs adotar como regra que, caso a documentação completa
sobre o tema não esteja disponível na data agendada para envio da pauta aos relatores, o tema não
seja incluído na pauta daquela reunião. Proposta acatada. A secretaria pontuou que o calendário,
tendo sido votado pelo Conselho, está sujeito à revisão deste. Ronei propôs que seja discutida a
alteração do calendário para o segundo semestre, isto é, a partir de julho. O tema foi encaminhado à
pauta da sessão seguinte do Conselho, sob a relatoria de Patrícia Dantoni. Esgotada a pauta de
informes, passou-se à Ordem do dia. 1. Atas da 2ª sessão ordinária e 1ª sessão extraordinária de
2018: A ata da 1ª sessão extraordinária foi aprovada por votação simbólica. Quanto à ata da segunda
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sessão ordinária, Patrícia Dantoni pontuou que, na linha 2 página 2, foi registrada a abstenção de
Patrícia Sessa, porém consta apenas Patrícia, o que geraria ambiguidade. A presidência recomendou
a adoção de nome e sobrenome em casos de homônimos, sendo acatada. A ata da 2ª reunião com a
alteração recomendada foi aprovada por votação simbólica. 2. Avaliações em estágio probatório: As
avaliações finais de 30 meses de Matteo Raschietti, Sílvio Ricardo Gomes Carneiro e Suze de
Oliveira Piza (Filosofia); Rafael Cava Mori (Química) e Thiago Branquinho de Queiroz (Física)
foram aprovadas por unanimidade. A presidência solicitou a inversão da pauta, com a antecipação do
primeiro tema do expediente em favor da professora convidada (Marília), sendo acatada.
Expediente. 1. Banca "Ciência, epistemologia e estudos de gênero" (multidisciplinar) – relator:
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. Arnaldo expôs seu relato favorável à aprovação da banca proposta
desde que: justificada a indicação do suplente externo nº1, considerando que apresenta produtividade
superior a de vários outros membros da banca; e que o conselho esteja de acordo com a existência de
publicações conjuntas entre alguns membros da banca e os orientadores de alguns candidatos,
indicada por meio de análise da composição pelo software ScriptLattes. Foi apresentado o resultado
da análise da banca proposta pelo ScriptLattes, e a presidência apresentou a existência de algumas
publicações entre orientadores dos candidatos e membros da banca, embora destacando tratar-se de
uma relação indireta. Marília pontuou que a grande quantidade de inscritos – quarenta – é o que
induz ao problema, e sugeriu que o Conselho autorize a existência de publicação entre orientadores
de candidatos e membros da banca. O relator secundou e acatou as propostas da área demandante.
Paula sugeriu pontuar este estudo na Comissão de Vagas, destacando a existência destas relações
como resultado da endogenia forçada pela recomendação desta Comissão em não permitir a
indicação de membros de outros estados. Ronei propôs indicar esta questão a posteriori na Comissão
de Vagas, visando não prejudicar a condução do concurso, mas entendendo tratar-se de um caso
emblemático. Marília pontuou ter conseguido a confirmação dos indicados à banca para a realização
desta entre 12 a 15 de junho, tendo a anuência dos conselheiros. O relator recomendou a elevação do
tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, as propostas foram aprovadas com uma
abstenção (Alan). 3. Solicitação de afastamento internacional de professor visitante estrangeiro por
58 dias – interessado: Profª. Gayane Karapetyan. – Relator: Silvio Ricardo Gomes Carneiro. Sílvio
apresentou seu relato favorável à autorização do afastamento da docente. Renato sugeriu o
encaminhamento do tema à ordem do dia, tendo a concordância do relator e a anuência dos demais
conselheiros. A autorização para o afastamento foi aprovada com uma abstenção (Arnaldo). 6.
Recurso a indeferimento de redistribuição para a área de Filosofia - professores Luca Pitteloud e
Mariana Paolozzi Servulo da Cunha – relator: Dalmo Mandelli. Dalmo expôs sua análise do tema,
pontuando o parecer da Coordenação do Bacharelado em Filosofia contrário à redistribuição por
motivos técnicos – não haver coincidência entre a área de pesquisa de ambos os docentes,
ocasionando prejuízo ao curso – e manifestando-se favoravelmente ao parecer da área contrário à
redistribuição. O tema foi colocado em discussão, com a participação da demandante prestando
esclarecimentos. Ronei reiterou que o foco da análise do ConsCCNH recai sobre o recurso
apresentado – isto é, sobre a legalidade na condução do processo de redistribuição realizado pelo
curso de Bacharelado em Filosofia – não abrangendo o mérito da redistribuição em si ou do perfil da
candidata. O relator recomendou a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do
dia, o relato do conselheiro foi aprovado por 9 votos ante 1 voto contrário. Foi retomada a pauta da
Ordem do dia: 3. Cooperação Técnica UNIFAL – UFABC – interessada: Profª Isarita Sakakibara –
relator: Heloísa França Maltez: Por se tratar de tema correlato com o terceiro item do expediente,
Ronei propôs a exposição das minutas de portaria referentes a pedidos de cessão de servidores
docentes, sendo acatado. Patrícia G.. expôs as minutas. Dalmo deixou a sessão às 16:39. Heloísa
pontuou que, em casos de colaborações técnicas de curta duração, não há tempo hábil para o
credenciamento do docente em cursos de pós-graduação; Ronei sugeriu a troca do termo
“credenciamento” por “possível colaboração”, sendo acatado. Retornando ao tema em pauta, Heloísa
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expôs seu relato contrário à aprovação da cooperação, considerando o parecer desfavorável dos
bacharelados específicos e dos programas de pós-graduação consultados. A relatora pontuou que
talvez a pergunta não tenha sido efetuada de forma adequada ou não esteja havendo compreensão
adequada da questão por parte da coordenação dos cursos pós-BI. Paula secundou que o
entendimento da aprovação das vagas docentes do curso de Biotecnologia não foi entendido pelos
cursos. Ronei propôs a retirada do tema da pauta e que a Direção do Centro procure as coordenações
dos cursos de Bachareado em Química e Bachareado em Ciências Biológicas, esclarecendo ser
possível a abertura de turmas extras sem prejuízo ao curso; sendo acatado. Renato pontuou ser
necessário alterar a solicitação de parecer de forma a desvincular a cessão da alocação didática,
focando mais no aspecto técnico da aderência do candidato ao perfil do curso. 4. Ad referendum:
bancas da Biologia (Imunologia) e da Física (Física da Matéria Condensada Experimental / Física
Experimental de Altas Energias). Ronei explicou os incidentes que motivaram a necessidade de
alteração nas indicações de banca da Imunologia (bacharelado em Ciências Biológicas) e de Física da
Matéria / Experimental. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Concluída a pauta da
ordem do dia, passou-se ao Expediente. A presidência solicitou a inversão de pauta, sendo acatado.
4. Alocação didática 2018 – relatora: Patrícia Dantoni. Patrícia expôs seu relato, fundamentado na
alocação didática para o ano conforme dados disponíveis em 29/03/2018 e validados pelas
coordenações dos cursos. Janaína deixou a sessão às 18h04. Ronei propôs que as sugestões de
melhoria propostas pela relatora fossem acatadas e o tema encaminhado à próxima sessão, sendo
acatado. Item sob a relatoria de Sílvio Carneiro. Patrícia deixou a sessão às 18h18. Ante o avançado
das horas, o presidente propôs encerrar a sessão, mas a secretaria solicitou orientação sobre os itens
pendentes: 2.Criação de Grupo de Trabalho – relator: Renato da Silva Correa, 5.Cessão para
CNPEM – Interessado: Prof. Klaus W. Capelle – relator: Patrícia da Silva Sessa. 7. Estratégias
para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de centro – relatora: Aryane A. Vigato.
Renato propôs uma continuação da sessão, sem a anuência dos conselheiros. Ronei consultou sobre a
criação do GT (item 2) com a participação de não membros do ConsCCNH, sendo acatado. Acerca
do item 5, Ronei revisitou a proposta de minuta apreciada nos informes, propondo indicar no texto
“sugere-se que o docente solicite a indicação do período de duração da cessão”, permitindo aos
cursos organizarem-se de forma mais adequada. Caso o docente opte por não informar, será
considerado como cessão por tempo indeterminado. Proposta acatada. Após, o presidente deu por
encerrada a sessão às dezoito horas e vinte e dois 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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