
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse da sessão ordinária nº 05/2018/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 5ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH, 

realizada no dia 11 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. Comentou que a divisão administrativa do CCNH notificou a CLD-PROGRAD sobre 

a necessidade de conserto de equipamentos dos laboratórios didáticos, e apresentou a resposta 

recebida.  

3. Comentou sobre o e-mail da Reitoria que trata das atividades da UFABC durante os 

jogos do Brasil na copa do mundo.  

4. Comunicou a autorização para atividade esporádica do professor Aderson Zottis e 

apresentou o relatório.  

5. Informou que a PROPES solicitou indicação de representante do CCNH junto ao 

Escritório de Integridade em Pesquisa – EIP. Foi referendada a indicação dos docentes Cesar Ribeiro e 

Gustavo Morari. 

6. Comentou a solicitação de análise da nova versão do projeto pedagógico do 

Bacharelado em Filosofia.  

7. Comentou sobre problema na divulgação da alocação de disciplinas pela PROGRAD 

observado no início do quadrimestre. 

 

Informe dos conselheiros:  

1. Sílvio Carneiro informou sobre a realização de evento. 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 4ª sessão ordinária de 2018 e de sua continuação: Item retirado de pauta. 

2. Avaliações em estágio probatório: Avaliação de 12 meses de José Luiz Bastos 

Neves (Filosofia) aprovada por unanimidade.  

3. Alocação didática: Tema mantido em pauta. 

4. PPC do Bacharelado em Biotecnologia: Aprovado por unanimidade.  

 

Expediente:  

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

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

2. CALGP - Indicação de representante do ConsCCNH na comissão – relator: Ronei 

Miotto. Indicados Marco Antonio Bueno Filho como titular e Danilo Centeno como suplente. 
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