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Ata da continuação da sessão ordinária nº 04/2018 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da continuação da quarta sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

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

dia seis de junho de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 3 

situada 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 contou 5 

com a presença dos seguintes Conselheiros: os representantes docentes Allan Moreira Xavier, 6 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, Patrícia da 7 

Silva Sessa e Sílvio Ricardo Gomes Carneiro; o representante dos técnicos administrativos Renato da 8 

Silva Correa. Ausências justificadas: a vice-presidente, Paula Homem de Mello; a representante 9 

discente de graduação Aryane Alves Vigato e o representante docente Dalmo Mandelli. Não 10 

votantes: Priscila Moura Arakaki, pela secretaria do ConsCCNH. Convidados: Paula Priscila Braga, 11 

docente do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia. Havendo quórum legal, Ronei retomou os 12 

trabalhos. Arnaldo solicitou inversão de pauta para ministrar aula na pós-graduação, sendo acatado. 13 

Expediente. 4. Proposta de Redistribuição para o Bacharelado em Biotecnologia - Profª Cristina 14 

Ribas Furstenau – relator: Arnaldo R. dos Santos Jr . Ronei esclareceu que a Comissão de Vagas já 15 

concedera duas vagas extras ao Centro referentes ao curso de Biotecnologia e, portanto, caberia 16 

apenas deliberar sobre a alocação em vaga já existente. Arnaldo apresentou seu relato, pontuando que 17 

a docente apresentou a documentação requerida pelas normativas do centro, e salientando o parecer 18 

do grupo de trabalho de criação do Curso de Biotecnociência favorável à redistribuição da docente. 19 

Heloísa questionou se houve manifestação do Bacharelado em Ciências Biológicas a respeito. Ronei 20 

lembrou que, para caso semelhante, foi consensuado ser suficiente a aprovação do grupo de trabalho 21 

de criação do curso, embora o conselho ainda precise deliberar sobre a questão da alocação dos 22 

docentes no período antes da implantação efetiva do curso. Arnaldo sugeriu a elevação do tema à 23 

ordem do dia, sendo secundado por Renato. Na ordem do dia, o relato favorável foi aprovado por 24 

unanimidade. 5. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Biotecnologia – relator: Dalmo Mandelli. 25 

Arnaldo assumiu o relato ante a ausência justificada do relator. Apresentou o relato favorável à 26 

aprovação com algumas alterações propostas. Danilo perguntou acerca da necessidade de 27 

acompanhamento de discente autista, pontuada pelo relator. Marcella informou ter recebido resposta 28 

da PROGRAD de que o setor não dispõe do profissional exigido pelo MEC, porém há um edital 29 

aberto para captação. Danilo pontuou também a necessidade de articulação do PPC com as áreas 30 

destacadas pelo relator, como política ambiental e relações étnico-raciais. Ronei destacou não ser 31 

suficiente informar a existência de disciplinas optativas livres, sendo necessária uma 32 

contextualização de forma a eliminar a necessidade de consulta às ementas destas disciplinas; e 33 

questionou acerca da parte referente à articulação do PPC com as atividades de Extensão, que deve 34 

constar como atividades obrigatórias do curso. Ronei sugeriu que a versão final do projeto seja 35 

apreciada na próxima sessão do ConsCCNH, agendada para 11/06, considerando as sugestões de 36 

pequenas alterações pontuadas pelo relator; sendo acatado. Propôs que a secretaria envie e-mail à 37 

PROGRAD informando que a versão final será apreciada pelo ConsCCNH na próxima segunda-38 

feira, destacando porém que nada obsta a apreciação do tema na próxima sessão da Comissão de 39 

Graduação, e solicitou nova relatoria para a próxima reunião, com base no relato de Dalmo, sendo 40 

acatado. O tema foi encaminhado à ordem do dia da próxima sessão, sob a relatoria de Danilo. 4. 41 

Cessão para CNPEM – Interessado: Prof. Klaus W. Capelle – relator: Patrícia da Silva Sessa. 42 

Patrícia expôs seu relato favorável à cessão do docente para o CNPEM ante o atendimento da 43 

solicitação às normativas vigentes no CCNH e na UFABC, e aos esclarecimentos prestados. Adriano 44 

lembrou que a autorização de cessão de docentes impede a contratação de professores visitantes para 45 

substituí-los. Enfatizou a necessidade de haver uma declaração, da parte do docente cedido, 46 
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comprometendo-se com um prazo máximo de um ano para a duração da cessão. Allan adentrou a 1 

sessão às 15h50. Danilo sugeriu que a solicitação seja aprovada, mas como afastamento para pós-2 

doutoramento, a fim de que o Conselho tenha controle quanto ao prazo de retorno – algo que, por lei, 3 

não existe no caso de cessão. Adriano secundou que a solicitação seja aprovada, mas com o 4 

compromisso de retorno em um ano. Ronei destacou que a solicitação em pauta difere de uma cessão 5 

para assumir função gratificada, na qual o órgão cessionário é obrigado a acatar a solicitação de 6 

cessão, mas que cessa com o término do mandato do docente cedido. Allan pontuou que a cessão 7 

deve ser evitada como política institucional. Adriano retirou sua proposta. A proposta de Danilo foi 8 

retomada. A presidência sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatada. Na ordem do dia, 9 

o encaminhamento proposto foi aprovado por unanimidade. A presidência propôs a inversão de pauta 10 

para favorecer a agenda da professora convidada, sendo acatada. 10. Curso de Especialização em 11 

Teoria da Arte e Curadoria – relator: Allan M. Xavier. Allan apresentou seu relato favorável à 12 

aprovação do projeto do curso. Adriano deixou a sessão às 16h30. Ronei apresentou algumas 13 

recomendações à área demandante, como alterar a forma de seleção no projeto, indicando que será 14 

definida em edital próprio, e verificar a disponibilidade da bibliografia básica aos alunos junto à 15 

Biblioteca. O relator propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundado por Sílvio e 16 

Renato. Na ordem do dia, a proposta com as alterações sugeridas foi aprovada por unanimidade. A 17 

presidência propôs inversão de pauta considerando o risco aos prazos de aprovação do afastamento, 18 

sendo acatada. 12. Afastamento internacional para pós-doc – Marcos D. Rodrigues Sampaio; 19 

29/ago/2018~15/fev/2019) – relatora: Patrícia S. Sessa. A relatora apresentou seu parecer favorável 20 

à autorização do afastamento mas pontuando que, apesar de mencionar ter orientandos sob sua 21 

supervisão, o docente não indica como se dará o acompanhamento destes durante o período do 22 

afastamento. Ronei destacou tratar-se de afastamento agendado em período sem carga didática, o que 23 

é uma prática recomendável por não causar impacto negativo ao curso. Propôs a aprovação do 24 

afastamento condicionada à indicação, pelo solicitante, de como procederá quanto ao 25 

acompanhamento de seus orientandos durante o período de afastamento, e recomendou a elevação do 26 

tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a solicitação de afastamento foi aprovada por 27 

unanimidade. Renato sugeriu a inversão de pauta para que fosse apreciado tema análogo a este, 28 

sendo acatado. 17. Afastamento internacional para pós-doc – Eduardo de Moraes Gregores; 29 

01/set~02/dez/2018) – relator: Renato Correa. Renato expôs brevemente seu relato favorável à 30 

aprovação do afastamento fundamentado nos pareceres do Bacharelado em Física e da pós-graduação 31 

em Física, e propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a 32 

solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade. 7. Alterações do PPC LicFilo – relator: 33 

Danilo Centeno. Danilo apresentou seu relato favorável à aprovação das alterações propostas. Ronei 34 

pontuou que o projeto pedagógico do Bacharelado em Filosofia ainda está em processo de 35 

modificação e que seria ideal apreciar conjuntamente, para evitar divergências. Propôs que o tema 36 

fosse tirado de pauta e encaminhado à pauta da sessão seguinte, sendo acatado. 14. Proposta de 37 

criação da disciplina "Práticas Escolares em Educação Especial e Inclusiva" – relator: Danilo 38 

Centeno. Danilo apresentou seu relato favorável à criação da disciplina. Ronei sugeriu a elevação do 39 

tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a proposta de criação da disciplina foi 40 

aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às quinze horas 41 

e dezessete minutos da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH, lavrei a 42 

presente ata. 43 
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