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Sinopse da sessão ordinária nº 04/2018/CCNH/ConsCCNH
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da 4ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH e de
sua continuação, realizadas nos dias 14 de maio e 04 de
junho, 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. Apresentou informe de atividades externas esporádicas e convênios vigentes no
CCNH. Informou que serão pautados no ConsEPE, em sessão posterior.
3. Informou sobre a realização do “Pint of Science”, evento científico em âmbito
nacional, e também com participação de docentes do CCNH.
4. Comentou a criação de GT, pelo ConsUNI, para estudo da necessidade de gabinetes
docentes.
5. Solicitou aos conselheiros verificar possibilidade de continuação. Agendada
continuação da sessão para o dia 04 de junho, às 14h00, para tratar dos itens restantes na pauta do
expediente.
Informe dos conselheiros:
1. Renato comentou sobre a criação de grupo de trabalho para elaboração de proposta
de distribuição de vagas de professores visitantes do CCNH e estudos sobre o impacto de afastamentos
docentes e as conversões de carga didática em administrativa; sob a coordenação de Sílvio Carneiro.
Ordem do dia:
1.

Ata da 3ª sessão ordinária de 2018: Ata da 3ª sessão aprovada por votação

simbólica.
2. Avaliações em estágio probatório: Avaliação de 12 meses de Eloah Rabello Suarez
(Química) aprovada por unanimidade. A avaliação de José Luiz Bastos Neves foi retirada de pauta a
pedido da secretaria.
3.

Ad referenduns: As indicações de banca foram aprovadas por unanimidade.

4.

Alocação didática: O tema foi mantido na ordem do dia da sessão seguinte.

5. Colaboração técnica: O parecer da relatoria desfavorável à realização do projeto foi
aprovado por unanimidade.
Expediente:
1. Indicação de representantes CCNH na Comissão de Aperfeiçoamento e
Especialização (CoAE) – relator: Ronei Miotto Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a
chapa Marco Antônio e Cláudia foi indicada como representante do CCNH na CoAE por 6 votos a 3,
com uma abstenção.
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2. Solicitação para abertura de processo seletivo para contratação de professores
visitantes na área de Física. – relator: Danilo Centeno. Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do
dia, a solicitação de abertura de processo seletivo foi aprovada por unanimidade.
9. Proposta orçamentária para 2019 – relatora: Ana Carolina Assis. Tema elevado à
ordem do dia. Na ordem do dia, a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade. Profª. Heloísa
enviará relato à direção sobre situação dos cromatógrafos.
11. CALGP - Indicação de representante do ConsCCNH na comissão – relator: Ronei
Miotto. Foi acordado que Danilo permaneça como representante titular do ConsCCNH no Conselho
até a próxima sessão ordinária.
13. Alocação didática profª Katya Aurani – relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. Tema
elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, o relato favorável à manutenção dos créditos acordados
previamente entre docente e coordenação do curso foi aprovado por unanimidade.
16. Acordo de colaboração com a sociedade Max Planck da Alemanha – interessada:
Luana S. Pedroza. – relator: Allan M. Xavier. Item elevado à ordem do dia, sendo acatado. Em
votação, o relato favorável ao acordo foi aprovado por unanimidade.
8.

RTI – FAPESP – relatora: Amedea B. Seabra. Tema retirado de pauta.

3. Alteração do calendário de reuniões do ConsCCNH para 2º semestre de 2018 –
relator: Patrícia Dantoni. Item elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a proposta de calendário B
foi aprovada por unanimidade.
Continuação da sessão:
6. Proposta de Redistribuição para o Bacharelado em Biotecnologia - Profª Cristina
Ribas Furstenau – relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. – Tema elevado à ordem do dia e aprovado por
unanimidade.
4. Cessão para CNPEM – Interessado: Prof. Klaus W. Capelle – relator: Patrícia da
Silva Sessa. – Tema elevado à ordem do dia. Solicitação indeferida por unanimidade.
5. Projeto Pedagógico do Bacharelado em Biotecnologia - relator: Dalmo Mandelli
– Tema encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte, sob a relatoria de Danilo.
7. Alterações do PPC LicFilo – relator: Danilo Centeno – Item retirado de pauta e
encaminhado para a sessão seguinte.
10. Curso de Especialização em Teoria da Arte e Curadoria - relator: Allan M. Xavier
– Tema elevado à ordem do dia. Proposta, com alterações sugeridas, aprovada por unanimidade.
12. Afastamento internacional para pós-doc – Marcos D. Rodrigues Sampaio;
29/ago/2018~15/fev/2019) – relatora: Patrícia S. Sessa – Tema elevado à ordem do dia e aprovado
por unanimidade.
13. Afastamento internacional para pós-doc – Eduardo de Moraes Gregores;
01/set~02/dez/2018) – relator: Renato Correa – Tema elevado à ordem do dia e aprovado por
unanimidade.
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14. Proposta de criação da disciplina "Práticas Escolares em Educação Especial e
Inclusiva" – relator: Danilo Centeno – Tema elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.
15. 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

