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Ata da sessão ordinária nº 06/2016 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da sexta 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 onze 2 

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

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: os representantes docentes Alysson Fabio 6 

Ferrari, Danilo da Cruz Centeno, Fernando Luiz Cássio Silva, Marcelo Augusto Christoffolete, 7 

Renato Rodrigues Kinouchi, Tiago Rodrigues e a representante técnico-administrativa Natasha 8 

Ramos Morare. Ausentes: a vice-diretora do CCNH, Paula Homem de Mello, e os representantes 9 

docentes Dalmo Mandelli e Wagner Alves Carvalho tiveram ausências justificadas. O 10 

representante docente Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha esteve ausente. Não votantes: 11 

Renato da Silva Correa e Raquel de Freitas Silva Cardim, secretários do ConsCCNH. 12 

Convidados: Adriana Lamas, Pedro Autreto, Antonio Neves e Mirian Pacheco Albrecht. 13 

Havendo quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Ronei 14 

informou os cadastros de Pesquisadores Doutores Colaboradores aprovados no período, a saber: 15 

Marlon Cavalcante Maynart, Química, supervisor Mauro Coelho; Leticia Kuplich, Nanociências, 16 

supervisor Fabio Furlan Ferreira; Aline Olímpio Pereira, Química, supervisor Maurício 17 

Domingues Coutinho Neto; Jonas Pedro Pereira, Física, supervisor Germán Lugones. 2. 18 

Informou que o vice-coordenador do Bacharelado em Química renunciou à função, sendo que a 19 

coordenação do curso indicará um docente para exercer a função de forma pro tempore até que 20 

se possa organizar nova eleição. 3. Informou sobre o fluxo que esta sendo desenvolvido de 21 

aprovação das atividades externas dos docentes, pelo qual haverá um parecer de um colega da 22 

área acerca do relatório técnico-científico. Deu ciência ao conselho sobre um caso de atividade 23 

externa realizada que está com sua situação irregular, por conta de o docente não ter apresentado 24 

toda a documentação necessária para que sua solicitação pudesse ser apreciada pela Comissão 25 

Permanente de Convênios da UFABC (CPCO). Ponderou sobre o que poderia ser feito nestes 26 

casos, sendo que a Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC) será 27 

consultada e, posteriormente, o conselho. Informes dos Conselheiros: 1. Natasha Morare 28 

informou acerca do prazo de inscrição para as eleições de representantes discentes para o 29 

Conselho do CCNH a se encerrar no dia quinze de julho. Sugeriu que os conselheiros docentes 30 

divulgassem a alunos interessados. Passou-se à Ordem do Dia: 1. Aprovação da Ata da 5ª 31 

sessão ordinária – relator Ronei Miotto: Considerando não haver solicitações de alteração ao 32 

texto, a ata foi aprovada com duas abstenções de conselheiros que não estiveram presentes na 33 

referida sessão, Renato Kinouchi e Tiago Rodrigues. 2. Avaliações em estágio probatório - 34 

relator Ronei Miotto: Ronei observou que não foi recebida a documentação da subcomissão 35 

responsável pela avaliação do relatório do professor André Lessa e, portanto, esta avaliação teve 36 

de ser retirada da pauta. Em análise, foi aprovada a avaliação de estágio probatório de 30 meses 37 

do professor Lorenzo Baravalle. Em análise, foram aprovadas as avaliações de 12 meses dos 38 

professores Mauro Rogério Cosentino e Alexander de Freitas. 3. Nomeações ad referendum das 39 

comissões de seleção de Processo Seletivo Simplificado dos editais nº 162/2015 (portaria nº 40 

34/2016) e nº 158/2015 (portaria nº40/2016) - relator Ronei Miotto: Ronei explicou que as 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 

nomeações se deram em caráter ad referendum tendo em vista a necessidade de dar andamento 1 

aos trabalhos e convocar professores visitantes antes do inicio do próximo quadrimestre. As 2 

nomeações foram aprovadas por votação simbólica. 4. Adequação do Projeto Pedagógico da 3 

Licenciatura em Ciências Biológicas – relator Dalmo Mandelli e Tiago Rodrigues: Ronei 4 

explicou que a coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas solicitou que o 5 

item não fosse apreciado em caráter definitivo, pois surgiram novas demandas dos docentes da 6 

área e a coordenação do curso deseja reavaliar algumas questões. Concluiu que o tema poderá 7 

ser debatido, mas não será levado a voto, por solicitação da área demandante. A vice-8 

coordenadora do curso, Mirian Pacheco, complementou a informação dizendo que a Comissão 9 

de Graduação adiou seus prazos de submissões e, por conta disto, a área recebeu mais tempo 10 

para amadurecer a proposta. Tiago Rodrigues explicou que diante da ausência de seu titular, o 11 

professor Dalmo Mandelli, ele assumiria o relato. Apresentou o relato minucioso elaborado pelo 12 

professor Dalmo. Explicou que grande parte das considerações foi feita com o olhar de avaliador 13 

e que o relato ainda conta com várias considerações, sugestões, reflexões e questionamentos, 14 

com base na resolução que norteia o assunto. Em discussão, Ronei apresentou algumas 15 

ponderações para fomentar a discussão. Discordou sobre a colocação presente no relato de que as 16 

disciplinas de ensino africano do projeto pedagógico deveriam ser obrigatórias, pois considera se 17 

tratar de uma questão interpretativa e conceder a opção ao aluno já seria suficiente, visando, 18 

assim, não tornar o projeto rígido demais. Indicou a discordância, também, em relação ao 19 

indicativo do relator de que a disciplina de educação ambiental deveria ser obrigatória, pois 20 

entende que a disciplina está bem elencada como optativa. Danilo manifestou concordância em 21 

não incluir as disciplinas citadas como obrigatórias, tendo em vista que o curso já tem uma carga 22 

didática obrigatória grande. Marcelo sugeriu que a coordenação de curso responda ao relato com 23 

as justificativas para o que não foi acatado. Ronei concordou em dar mais tempo para a área 24 

avaliar e se tiver alguma discordância com o parecer, ou se tiver outra sugestão, que seja 25 

indicado, assim o assunto retornaria para o conselho com as questões esclarecidas e seria 26 

discutido apenas o que não foi aceito pela área. Os conselheiros discutiram a questão de práticas 27 

pedagógicas como componentes curriculares. A vice-coordenadora do curso, Mirian Pacheco, 28 

informou que a coordenadora do curso já conversou com o relator da matéria, sendo que muitos 29 

pontos já foram esclarecidos e na semana seguinte haverá reunião da coordenação de curso. 30 

Ronei sugeriu disponibilizar a informação sobre o corpo docente do curso como anexo do 31 

projeto. Recomendou que não seja elencado um rol de disciplinas livres no projeto, pois, se as 32 

disciplinas contribuem, estas devem ser de opção limitada. Explicou recomendação geral para 33 

que não sejam incluídas nos projetos as ementas das disciplinas, mas sim haja referência ao 34 

catálogo de disciplinas da UFABC, sendo necessário checar se a ementa contempla o que é 35 

necessário. Após considerações, o item é mantido na ordem do dia para deliberação final na 36 

próxima sessão. 5. Revisão da Resolução ConsCCNH 01/2012 (afastamento com ônus) – 37 

relator: Fernando Silva: item não discutido e mantido na ordem do dia. Passou-se ao 38 

Expediente: 1. Solicitação de abertura de concurso para professor adjunto na área de Ciências 39 

Biológicas – Marcelo  Christoffolete: Ronei explicou que o item em discussão para a abertura de 40 

concurso e o próximo item, sobre expansão de vaga, estão pautados, pois as áreas demandaram. 41 

Explicou, contudo, que conforme observação feita pelos relatores, como não houve finalização 42 

do trabalho do GT-Docentes, enquanto não se acertar a questão da distribuição das vagas entre 43 
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os cursos da UFABC, não será possível apreciar em caráter terminal questões como estas 1 

relacionadas a concursos. Marcelo concordou e explicou que a solicitação apresentada pela 2 

coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas visa repor um professor da subárea de 3 

botânica, tendo em vista a saída por redistribuição do professor Eduardo Borba. Relatou que a 4 

solicitação está bem fundamentada e justificada, pois houve aumento de créditos da subárea 5 

citada. Concluiu que o mérito existe e está bem justificado, sendo necessário aguardar a 6 

resolução da questão das vagas. Ronei relembrou que quando solicitada a redistribuição do 7 

professor Borba havia um condicionante para que ocorresse contratação do substituto na mesma 8 

subárea, sendo que a vaga foi ocupada por redistribuição de outra subárea, por conta de 9 

necessidade e oportunidade. Danilo destacou a importância, oportunidade e prioridade da 10 

subárea que recebeu a redistribuição. Ronei concluiu que o item volta na ordem do dia, quando 11 

houver definição da questão das vagas. 2. Solicitação de expansão de vagas do edital 286/14 de 12 

Ensino de Biologia – Relator Danilo Centeno: Danilo apresentou a solicitação de expansão de 13 

vaga da coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas. A vice-coordenadora do curso, 14 

Mirian Pacheco, questionou a situação da falta de vaga para o curso. Ronei explicou que a 15 

situação se deu devido à troca de vagas entre as áreas de Ciências Biológicas e Química. Os 16 

conselheiros discutiram a questão. Danilo relatou que a diferença entre a primeira e a segunda 17 

colocada no concurso de Ensino de Biologia foi muito pequena e a banca recomendou o 18 

aproveitamento da segunda candidata. Concluiu que, a partir do momento que a vaga estiver 19 

disponível, o relato é favorável pela aprovação da expansão. Os conselheiros discutiram os 20 

prazos do concurso e a necessidade de prorrogação destes. Ronei concluiu a discussão do tema 21 

indicando que este retorna na ordem do dia na primeira oportunidade, mediante a resolução da 22 

questão das vagas. Informou que será providenciada a solicitação para a prorrogação da validade 23 

do concurso. 3. GT Docentes – relator: Ronei Miotto: Ronei explicou a situação atual dos 24 

trabalhos do GT-Docentes. Relembrou que a questão vem sendo discutida no CCNH desde 25 

fevereiro do ano corrente, inclusive com reuniões com plenárias e outras abertas a todos os 26 

professores do CCNH. O assunto retorna à pauta. 4. Utilização da verba de TRI 2016 e proposta 27 

de normatização da utilização – relator: Ronei Miotto: Ronei explicou que a verba proveniente 28 

da taxa de ressarcimento institucional (TRI) destinada ao CCNH em 2016 será destinada aos 29 

seguintes itens: reforma de salas de reunião do centro, compras de equipamentos para o pessoal 30 

técnico-administrativo e manutenção de equipamentos de laboratórios de graduação. Explicou 31 

que, restando verba, esta será utilizada para compras de outros equipamentos. Informou que, 32 

assim que for finalizado o relato definitivo, este será apresentado para a apreciação do conselho 33 

como forma de prestação de contas. Apresentou minuta de proposta para utilização da verba de 34 

TRI. Relatou a proposta como um todo e a forma pretendida de distribuição dos valores. 35 

Destacou a intenção de destinar parte do valor ao grupo ou pesquisador que propiciou a TRI. 36 

Explicou o entendimento de que a verba deve ser direcionada para a infraestrutura 37 

administrativa, como com a compra de equipamentos e reformas de espaços comuns, para a 38 

capacitação de técnicos-administrativos, para a infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão do 39 

centro, assim como, para a manutenção de equipamentos. Explicou que o fluxo seria levantar as 40 

demandas, aplicar os recursos, de acordo com os critérios estabelecidos na proposta, e prestar 41 

contas ao conselho. Finalizou o relato enfatizando que a intenção é incentivar os pesquisadores a 42 

estabelecerem convênios e parcerias e a Divisão Administrativa do CCNH ser responsabilizada 43 
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pela gestão do fluxo e a realização das compras. Os conselheiros tiraram dúvidas. O item foi 1 

encaminhado para a ordem do dia sob a relatoria de Marcelo Christoffolete a fim de que se 2 

aprove uma resolução sobre a normatização da utilização desta verba. 5. RTI FAPESP – Relator: 3 

Ronei Miotto: Ronei apresentou sugestão de encaminhar solicitação de análise sobre a utilização 4 

da Reserva Técnica Institucional (RTI) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 5 

Paulo (FAPESP) para a Comissão de Alocação de Grupos de Pesquisa (CALGP) do CCNH, 6 

tendo em vista que as demandas apresentadas, no entendimento da Direção do CCNH, não 7 

satisfazem o direcionamento sistêmico pretendido para a verba. Relatou que, como comissão de 8 

pesquisa, a CALGP poderia realizar um estudo para orientar a utilização da demanda, visando 9 

que a aplicação atenda o recomendado pela FAPESP e possa contribuir para o centro de forma 10 

mais ampla, e não só para alguns grupos de pesquisa. Apresentou propostas feitas, algumas 11 

retiradas e outras que a contrapartida da universidade atendeu. Os conselheiros manifestaram 12 

concordância com a adequação de procedimento sugerida. Ronei informou que a proposta de 13 

adequação no procedimento de utilização da RTI, via assessoria da CALGP, será encaminhada 14 

por e-mail a todos. Informou que conversará com o presidente da CALGP para que a comissão 15 

desenvolva o estudo e apresente demandas de forma sistêmica para a utilização da RTI. Os 16 

conselheiros ponderaram sobre a necessidade de revisar normativas sobre a utilização da RTI. O 17 

assunto será pautado na ordem do dia em sessão futura, quando do encaminhamento pela 18 

CALGP. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta 19 

e um minutos, da qual eu, Renato da Silva Correa, secretário-executivo do CCNH, lavrei a 20 

presente ata. 21 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário-Executivo 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 


