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Sinopse da sessão ordinária nº 06/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 6ª sessão ordinária de 2017 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 10 de julho, 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 de pesquisador colaborador (PC) aprovadas no período.   

2. Informou a resposta recebida da Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) à solicitação do ConsCCNH sobre o orçamento da 

UFABC.  

3. Apresentou quadro sinótico das autorizações, concedidas ao longo do último 

ano, a docentes do centro para realização de atividade externa.  

4. Expôs a versão final da minuta do ato decisório que aprova o relatório do GT-

Vagas, a ser publicada no Boletim de Serviço. 

5. Apresentou o resultado do processo eleitoral para o ConsCCNH – gestão 2017-

2019.  

6. Paula esclareceu quanto à lógica adotada pela Comissão de Vagas para definir 

quantos professores visitantes cada centro pode contratar, sendo que segundo esta metodologia, o 

CCNH poderia contratar, para o total de seus cursos, até 30 docentes nesta modalidade. 

 

Ordem do dia: 

1. Atas das sessões 4ª e 5ª ordinárias, e 2ª extraordinária – relator: Ronei 

Miotto: as atas das sessões 4ª e 5ª ordinárias foram aprovadas com duas abstenções. A ata da 2ª 

extraordinária foi aprovada com três abstenções. 

2. Avaliações em estágio probatório: as avaliações favoráveis de 12 meses da 

professora Nathalie de Almeida Bressiani (Filosofia) e de 24 meses de Lucas Almeida Miranda 

Barreto (Física) foram aprovadas por votação simbólica.    

3. Ad Referendum: indicação Paula Priscila Braga para Comissão de 

Avaliação Estágio Probatório da Filosofia – relator: Ronei Miotto. Indicação aprovada por 

unanimidade. 

4. RTI-FAPESP – relator: Danilo Centeno. A proposta final de minuta foi 

aprovada por unanimidade. 
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Expediente: 

1.  Bancas de concursos docentes da área de Química – relator: Alysson Fabio 

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

2.  Bancas de concursos docentes da área de Filosofia – relator: Tiago 

Rodrigues. Foi deliberado que as indicações de bancas retornam à área demandante, com 

recomendações. Tema encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte. 

3. Bancas de concursos docentes da área de Física – relator: Danilo Centeno 

As indicações de banca propostas para os editais 222/2016, 224/2016  foram aprovadas por 

unanimidade. Foi deliberado que as indicações propostas para os editais 225/2016  e 226/2016-A  

retornam à área demandante, com recomendações. Tema encaminhado à ordem do dia da sessão 

seguinte. 

4. Expansão de uma vaga para o edital de Filosofia e Ensino – relator: 

Arnaldo Rodrigues. Após discussão, retirada da pauta. 

5. Editais da Licenciatura em Ciências Biológicas – relator: Renato Kinouchi; 

6. Editais do Bacharelado em Ciências Biológicas – relatora: Gisele Watanabe. 7. Editais da 

Licenciatura em Química – relator: Arnaldo Rodrigues. 8.  Editais do Bacharelado em Química 

– relator: Alysson Fabio Ferrari. 9.  Edital para a vaga interdisciplinar em Questões de Gênero 

– relator: Renato Kinouchi. 10. Editais do Bacharelado em Física – relator: Rodrigo Cunha. 

Itens elevados à ordem do dia e aprovados por unanimidade. 

11. Processo eleitoral para a escolha da nova direção do CCNH – relatora: 

Natasha Morare . A proposta de realização de pesquisa de opinião junto à comunidade do centro 

foi aprovada com uma abstenção. Item encaminhado à ordem do dia da próxima sessão para 

aprovação de indicações para comissões eleitoral e de pesquisa de opinião. 

12. Taxa de Ressarcimento Institucional – relator: Ronei Miotto. Acatada 

sugestão da Direção de elaboração de projeto para utilização de recursos via fundação de apoio. 

13. Solicitação de prorrogação de afastamento pós-doc de Gustavo Dalpian – 

relator: Marcelo Christoffolete Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

14. Solicitação de afastamento para pós-doc de Alysson Fabio Ferrari – 

relator: Marcelo Christoffolete. Item elevado à ordem do dia. Afastamento aprovado com uma 

abstenção. 

15. Redistribuição de professor sênior – relator: Ronei Miotto. Ronei informou 

que a direção do centro não recebera propostas das coordenações dos cursos para esta vaga e, 

portanto, que a vaga será devolvida à reitoria. 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


