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Sinopse da sessão ordinária nº 03/2018/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 3ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH, 

realizada no dia 09 de abril, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei informou as solicitações de cadastro e de renovação de cadastro de 

pesquisadores (PCs e PDCs) aprovadas no período. 

2. Informou o recebimento de solicitação de uso de uma vaga de professor visitante do 

CCNH para a área de Física, que foi atendida. 

3. Comentou sobre as minutas de portaria referentes a pedidos de cessão de servidores 

docentes de / para a UFABC no âmbito do CCNH. 

4. Comentou que a proposta de moção referente aos gabinetes docentes está na pauta 

da continuação do ConsUNI, agendada para o dia 10 de abril. 

 

Informe 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 informou sobre o desempenho de discentes da Física – UFABC no 

International Physics Tournament, que encerraram o torneio em terceiro lugar.  

3. Heloísa questionou o espaçamento entre as reuniões, pontuando que o tempo para a 

análise dos temas pelos relatores tem sido insuficiente. A alteração do calendário a partir de julho de 

2018 foi encaminhada à pauta do expediente da próxima sessão, sob a relatoria de Patrícia Dantoni. 

Ordem do dia: 

1. Atas da 2ª sessão ordinária e 1ª sessão extraordinária de 2018: Ata da 1ª sessão 

extraordinária aprovada por unanimidade. Ata da 2ª sessão com alterações aprovada por unanimidade.  

2. Avaliações em estágio probatório: 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) aprovadas por unanimidade.  

Presidência solicitou inversão de pauta, sendo acatado. 

Expediente: 

1. Banca "Ciência, epistemologia e estudos de gênero" (multidisciplinar) – relator: 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. Tema elevado à ordem do dia e aprovado com uma abstenção . 

3. Solicitação de afastamento internacional de professor visitante estrangeiro por 58 

dias – interessado: Profª. Gayane Karapetyan. – Relator: Silvio Ricardo Gomes Carneiro. Tema 

elevado à ordem do dia. Autorização para afastamento aprovada com uma abstenção. 
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6. Recurso a indeferimento de redistribuição para a área de Filosofia - professores Luca 

Pitteloud e Mariana Paolozzi Servulo da Cunha – relator: Dalmo Mandelli. Tema elevado à ordem do 

dia. Parecer do relator contrário à redistribuição aprovado por 9 votos a 1. 

Ordem do dia: 

3. Colaboração Técnica com a professora Isarita Sakakibara – relator: Heloísa 

França Maltez. Tema retirado de pauta. 

4. Ad referendum: bancas da Biologia (Imunologia) e da Física (Física da Matéria 

Condensada Experimental / Física Experimental de Altas Energias). Indicações referendadas por 

unanimidade. 

 

Expediente: 

4. Alocação didática 2018 – relatora: Patrícia Dantoni. As sugestões de melhoria 

propostas pela relatora foram acatadas; tema encaminhado à pauta da sessão seguinte, sob a relatoria 

de Sílvio Carneiro. 

2.Criação de Grupo de Trabalho – relator: Renato da Silva Correa. Tema mantido em 

pauta.  

5.Cessão para CNPEM – Interessado: Prof. Klaus W. Capelle – relator: Patrícia da 

Silva Sessa. Tema mantido em pauta. 

7. Estratégias para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de centro – 

relatora: Aryane A. Vigato. Tema mantido em pauta. 

 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 


