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Sinopse da sessão ordinária nº 05/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 5ª sessão ordinária de 2017 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 12 de junho, às 14h00, na 

sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei Miotto informou as solicitações de cadastro de pesquisador doutor 

colaborador (PDC) e relatório final aprovadas no período.   

2. Informou alterações em procedimentos administrativos no registro de reuniões 

dos cursos e no registro de afastamentos no sistema eletrônico do governo.  

3. Ronei apresentou ao conselho a solicitação da Prefeitura Universitária 

demandando voluntários para integrarem a Brigada de Incêndio da UFABC, em especial para o 

5º andar do Bloco A. Informou que enviará e-mail aos coordenadores de laboratório solicitando 

indicação. 

4. Apresentou sugestão de texto de enquete, a ser realizada por solicitação dos 

representantes docentes do CCNH no ConsUNI, para consulta à comunidade do centro referente 

à possibilidade de mudança nas regras para escolha do Reitor. O assunto será tratado com os 

conselheiros via e-mail.  

5. Informou a desistência de candidatos do edital de química geral.  

 

Ordem do dia: 

1. Avaliações em estágio probatório: a avaliação favorável de 12 meses da 

professora Solange Wagner Locatelli (Química) foi aprovada por votação simbólica.  

2. RTI-FAPESP – relator: Danilo Centeno. Os itens 1 a 8 da proposta foram 

aprovados por unanimidade. Os itens 9 a 11 serão apreciados em sessão extraordinária, agendada 

para 20/06. 

 

Expediente: 

1. Solicitações de afastamento da professora visitante Ana Amélia B. Machado 

– relator: Arnaldo Rodrigues. Tema elevado à ordem do dia. Afastamentos aprovados com uma 

abstenção (Adriano Benvenho, por conflito de interesse). 
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2. Banca do Concurso de Ensino de Física – Edital 221/16 – relator: Renato 

Kinouchi. Tema elevado à ordem do dia. Indicação de banca aprovada por unanimidade. 

3. Expansão de vagas em concursos para reaproveitamento do Bacharelado 

em Ciências Biológicas – relator: Fernando Cássio. Tema elevado à ordem do dia. Expansão 

das vagas do edital 201/2015 aprovada por unanimidade.                                       

4. Indicação de membros para compor comissão eleitoral e definição do 

número de conselheiros do próximo mandato – relator: Ronei Miotto. Tema elevado à ordem do 

dia. A manutenção do número de conselheiros atual para o próximo mandato foi aprovada por 

unanimidade. Indicação de Rodrigo Silva, técnico administrativo; Jaqueline Gogora, discente de 

graduação; Cristiano Tavares, discente de pós-graduação, e Renato Kinouchi, docente como 

membros da comissão eleitoral aprovada por unanimidade. 

5. Substituição de membro na Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 

da Filosofia – relator Renato Kinouchi. Tema elevado à ordem do dia. Indicação do docente 

Carlos Eduardo Ribeiro aprovada por unanimidade. 

6. GTs Vagas Docentes e Alocação Didática – relator: Ronei Miotto. 

Agendada reunião extraordinária para 20 de junho, às 14h00. 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


