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Ata da sessão ordinária nº 04/2016 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da quarta sessão ordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

nove de maio de dois mil e dezesseis, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 3 

sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi 4 

presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e 5 

contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Paula Homem de Mello; os 6 

representantes docentes: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Alysson Fabio Ferrari, Danilo da 7 

Cruz Centeno, Fernando Luiz Cássio Silva, Marcelo Augusto Christoffolete, Natasha Ramos 8 

Morare, Renato Rodrigues Kinouchi, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e Tiago 9 

Rodrigues. Ausentes: o representante docente Dalmo Mandelli teve ausência justificada. Não 10 

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

Convidados: Daniel Paulino, da Divisão Administrativa do CCNH, e Antônio Alvaro Ranha 12 

Neves, docente do CCNH. Havendo quórum legal, o professor Ronei abriu a sessão com os 13 

Informes da Direção: 1. Prof. Ronei Miotto mencionou o recebimento e a aprovação das 14 

solicitações de cadastro de Rodrigo Santos Bufalo (Física) e Fernanda Aparecida Nieri Bastos 15 

(Biossistemas) como pesquisadores doutores colaboradores (PDCs). 2. Enfatizou que os 16 

docentes do CCNH devem oferecer apoio e esclarecimento aos alunos para a prevenção da 17 

violência sexual. Passou-se à Ordem do Dia: 1. Aprovação da Ata da 3ª sessão ordinária: 18 

considerando não haver solicitações de alteração ao texto, a ata foi aprovada por votação 19 

simbólica. 2. Indicação pro tempore de representantes para plenária e coordenações de cursos do 20 

CCNH. – Relator: Prof. Ronei Miotto: O professor Ronei expôs as justificativas para a indicação 21 

ad referendum dos representantes. A indicação foi aprovada com duas abstenções (Paula e 22 

Fernando, por não concordarem com a forma de indicação dos candidatos). 3. Aprovação ad 23 

referendum da banca do processo seletivo simplificado do edital 157/2015 – Área: Física – 24 

Subárea: Ensino de Física– Relator: Prof. Ronei. O relator justificou a necessidade de 25 

autorização da banca visando à agilização do processo seletivo simplificado. Indicação de banca 26 

aprovada por unanimidade. Expediente: 1. Indicação de composição de banca para concursos de 27 

professor adjunto – Área: Filosofia / Subáreas: Fenomenologia (edital 203/2015), Filosofia 28 

Contemporânea (edital 204/2015) e Lógica e Filosofia da Lógica (edital 205/2015) – Relator: 29 

Prof. Renato Kinouchi. O relator expôs seu relato favorável às indicações propostas salientando 30 

que, quanto ao edital 204/2015, foi acatada a normativa referente a critérios de gênero e 31 

etnicidade. Concluiu sugerindo a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundado por vários 32 

conselheiros. Elevação aprovada. Na ordem do dia, as indicações de bancas para os editais foram 33 

aprovadas por unanimidade. 2. Expansão de vaga para processos seletivos simplificados de 34 

professor visitante – Área: Física / Subáreas: Física da Matéria Condensada e Interdisciplinar 35 

(edital 159/2015) e Física das Interações Fundamentais e Informação Quântica (edital 160/2015). 36 

– Relator: Prof. Alysson Ferrari: O relator apresentou seu relato favorável à expansão das vagas, 37 

considerando a qualificação científica dos candidatos e a necessidade de contratação devido à 38 

vacância recente de dois docentes da área. Lembrou que 2016 é um ano eleitoral e, por causa 39 

disso, não será possível realizar nomeações após o dia 02 de julho. O professor Ronei expôs o 40 

quadro geral de vagas para a contratação de professores visitantes para o CCNH e explicou que, 41 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

                             2 

a área de Física já realizou a quota prevista, a direção do Centro precisaria da anuência do 1 

conselho de centro para poder proceder à expansão de vagas, usando duas vagas reservadas para 2 

a direção. O relator propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, 3 

a expansão das vagas foi aprovada com uma abstenção (Adriano, por ser parte interessada – 4 

coordenador do Bacharelado em Física). 3. Revisão da Resolução ConsCCNH 01/2012 5 

(afastamento com ônus) – Relator: Prof. Fernando Cássio. O relator expôs sua análise, 6 

destacando alguns aspectos para revisão e discussão. Questionou a necessidade de se impedir a 7 

concessão de afastamento com ônus a docentes em estágio probatório (Art. 1º, VI), a adoção de 8 

tempo de serviço e idade como critérios de desempate (Art. 2º) e a inadequação dos prazos 9 

propostos, que faz com que a maior parte das solicitações sejam enquadradas como casos 10 

omissos. Os conselheiros discutiram as propostas apresentadas e os critérios de concessão e de 11 

desempate. A proposta será adequada pelo relator considerando as sugestões propostas. O item 12 

foi encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. 4. Campanha sobre afastamentos e licenças 13 

– Relatora: Natasha Morare. A relatora mencionou o contexto de surgimento da campanha e 14 

apresentou o material elaborado, disposto na forma de perguntas e respostas. Comentou que duas 15 

questões sobre frequência de docentes foram encaminhadas à superintendência de gestão de 16 

pessoas (SUGEPE), à procuradoria jurídica e à auditoria interna na forma de consulta, por não 17 

ter sido possível dirimi-las consultando a legislação, sendo que os três setores apontaram que 18 

caberia ao conselho de centro deliberar a respeito da questão. Os conselheiros discutiram sobre a 19 

importância da presença dos docentes na universidade. Após discussões e comentários os 20 

conselheiros manifestaram concordância com a divulgação da campanha apresentada, o que 21 

ocorrerá no segundo quadrimestre de 20165. Autorização para participação em projeto com 22 

órgão internacional (International Centre for Difraction Data – EUA) com base no item 4 do 23 

anexo da Resolução ConsUNI 135 – Interessado: Prof. Fabio Furlan Ferreira – Relator: Prof. 24 

Alysson Ferrari. O professor Alysson apresentou seu relato favorável à autorização, salientando 25 

a semelhança entre esta demanda e a do professor Roberto Serra, aprovada na última sessão. 26 

Sugeriu a elevação à ordem do dia, sendo secundado por vários conselheiros. Elevação aprovada. 27 

Na ordem do dia, a autorização foi aprovada por unanimidade. O professor Ronei solicitou a 28 

inversão de pauta com antecipação do item 9, sendo acatado. 9. Previsão orçamentária 2016 – 29 

Relator: Daniel Paulino Daniel apresentou a previsão orçamentária a ser informada à pró-reitoria 30 

de planejamento (PROPLADI), pontuando que os valores apresentados inicialmente pelas 31 

coordenações de curso no fluxo de compras foram superiores ao limite estipulado. Apesar disso, 32 

a solicitação dos cursos está sendo apresentada com justificativa. Apresentou a previsão 33 

orçamentária e esclareceu dúvidas pontuais dos presentes. Professor Renato Kinouchi deixou a 34 

sessão às 16h25 e Natasha Morare, às 16h30. 7. Comissão Assessora de Pesquisa – CALGP – 35 

Relator: Prof. Tiago Rodrigues. O relator apresentou as solicitações de alocação voluntária dos 36 

professores Tiago Branquinho de Queiroz para o laboratório de espectroscopias – LS 24 e do 37 

professor Marco Antônio Bueno Filho para o laboratório 508 do bloco L, ambos com a 38 

concordância de todos os membros do laboratório, e as submeteu ao conselho para deliberação. 39 

Comentou também sobre as solicitações de alocação da professora Patrícia Dantoni, que está 40 

sendo devolvida ao laboratório para a manifestação dos outros membros; da professora Ana 41 

Paula Matos Areas Dau, atualmente alocada no espaço interlaboratórios 407-3, que está sendo 42 

tratada com a solicitante, visto não haver espaço disponível que atenda à demanda; e da 43 
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professora Amedea Seabra, em processo de redistribuição para a UFABC e para a qual a CALGP 1 

deliberou consulta às coordenações de laboratórios. Informou também que a CALGP está 2 

elaborando uma política para os laboratórios e equipamentos multiusuários. A direção propôs 3 

destacar a alocação voluntária dos professores Tiago Branquinho de Queiroz e Marco Antônio 4 

Bueno Filho do tema, elevando-a à ordem do dia; foi acatado. Na ordem do dia, as alocações 5 

foram aprovadas por votação simbólica. A respeito da alocação da professora Amedea, foi 6 

questionado se está definido o campus em que a docente será alocada. A professora Paula 7 

informou que estava previsto um espaço para a alocação dos novos docentes no bloco L; por 8 

isso, esta alocação será em caráter temporário até a entrega dos laboratórios daquele bloco. Prof. 9 

Tiago deixou a sessão às 16h42. 10. Conversão de carga didática para atividade administrativa – 10 

Relator: Prof. Ronei Miotto. O professor Ronei informou o recebimento do levantamento da 11 

reitoria quanto aos docentes do CCNH atualmente beneficiados com a conversão de carga 12 

didática para administrativa pela resolução ConsEPE 177. O tema foi mantido na pauta do 13 

expediente, e será relatado pelo professor Danilo na próxima sessão. 8. Alocação didática – 14 

Relator: Prof. Ronei Miotto. O professor Ronei informou que o grupo de trabalho GT Docentes 15 

concluiu seus trabalhos e as planilhas foram submetidas às coordenações de cursos, estando na 16 

pauta da reunião entre coordenadores e direção a ser realizada em 11 de maio. O tema foi 17 

mantido na pauta do expediente da próxima sessão. 6. RTI FAPESP – Relator: Prof. Ronei 18 

Miotto. O relator expôs seu relato, comentando as demandas submetidas pelos docentes em 19 

resposta à consulta e fazendo uma análise crítica das mesmas. Informou que a professora 20 

Elizabete enviara e-mail à Divisão Administrativa em 09 de maio, solicitando a exclusão de sua 21 

proposta. Comentou a respeito da demanda nº 03 para a qual, por se tratar de aquisição de 22 

mobiliários – categoria expressamente criticada pela FAPESP em análise de relatório científico 23 

de projetos anteriores – seria recomendável a negação. O mesmo se aplica à demanda nº11 que 24 

representa pulverização de recursos, criticada anteriormente pela FAPESP. Quanto ao item nº 02, 25 

lembrou a existência de proibição explícita por parte da Prefeitura Universitária, que 26 

inviabilizaria a demanda – em última análise, se autorizada a aquisição, o sistema seria 27 

descartado quando da implantação do projeto original de ar condicionado central da 28 

Universidade, portanto há a necessidade de maiores esclarecimentos. Apontou que a demanda nº 29 

04 deve ser reclassificada como de grupos de pesquisa, e que há necessidade de se estudar uma 30 

política para a realização de manutenção de equipamentos como no caso proposto pelas 31 

demandas nº 06 e 07. O relator concluiu que, no momento, não é possível analisar as propostas 32 

da RTI-FAPESP, e questionou se deve ser aberta uma nova chamada por trinta dias, com a 33 

manutenção das propostas já submetidas e com melhor detalhamento – especificando o que seria 34 

idealmente uma solicitação para a RTI FAPESP – e delegando à Divisão Administrativa a 35 

competência para solicitar mais esclarecimentos acerca das propostas. Propôs que seja solicitado 36 

por escrito a todos os demandantes, com o relato apresentado ao ConsCCNH, que esclareçam 37 

melhor suas propostas; sugestão aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, o presidente deu 38 

por encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e nove minutos, da qual eu, Priscila Moura 39 

Arakaki, secretária do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 40 
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