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Ata da sessão ordinária nº 06/2018 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da sexta sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e dezessete 2 

minutos do dia dezesseis de julho de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade Federal 3 

do ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo 4 

André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 5 

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: A vice-diretora 6 

Paula Homem de Mello; os representantes docentes Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Danilo 7 

da Cruz Centeno, Marco Antônio Bueno Filho, Tiago Rodrigues e Sílvio Ricardo Gomes 8 

Carneiro; e a representante discente de graduação Aryane Alves Vigato. Ausências Justificadas: 9 

Os representantes docentes: Allan Moreira Xavier, João Rodrigo S. da Silva, Dalmo Mandelli, 10 

Heloisa França Maltez, Patrícia Dantoni, Patrícia da Silva Sessa; E os representantes técnicos 11 

administrativos: Renato da Silva Correa e Ana Carolina T. Assis. Não votantes: Isabella Soares 12 

Rossi, Raquel Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a 13 

sessão com os Informes da Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro de pesquisadores 14 

doutores colaboradores (PDC) aprovadas de: Andreia Carniello (Física; Supervisor: Marcelo 15 

Zonatello), Camila de Souza de Oliveira (Química; Supervisor: Maria Inês de Sairres); também a 16 

solicitação de cadastro de pesquisador colaborador (PC) aprovada de Izabel Cristina Santos Silva 17 

(Ciências Biologicas; Supervisor: César Augusto João Ribeiro). 2. Comentou sobre o 18 

recebimento de e-mail da PROPG sobre o Oficio n° 115/2018 – DAV/CAPES, referente à 19 

participação de Coordenadores de Área nas atividades de avaliação no Quadriênio 2018-2022, 20 

citando o nome da Profª Adelaide Faljoni-Alario, Coordenadora Adjunta dos Programas 21 

Acadêmicos na Área de Avaliação Interdisciplinar; Ronei informa que o conselho já apreciou 22 

essa questão e a Profª Adelaide está afastada dos encargos didáticos enquanto estiver no Comitê 23 

de Avaliação Interdisciplinar, atendendo a solicitação feita pela CAPES. 4. Ronei comentou que 24 

a PROPLADI informou ao Agente de Planejamento do CCNH que não será possível para 25 

nenhuma área da Universidade realizar de forma independente a alocação de recursos para 26 

capacitação de servidores, ação que estará sob responsabilidade exclusiva da SUGEPE. Por isso, 27 

o CCNH retirou essa previsão, equivalente a R$14.000,00, de sua proposta orçamentária. Danilo 28 

sugere que seja feito um monitoramento para saber se o CCNH teve perdas com a nova forma da 29 

universidade gerir as capacitações. 5. Comentou sobre a disputa judicial sobre o cancelamento do 30 

Concurso 218/2016 de Filosofia e Ensino, informando que foi decretada decisão favorável à 31 

UFABC, e a Procuradoria orientou que é possível a reabertura de concurso na referida subárea, 32 

caso solicitado pelo Centro. Complementou relatando que o coordenador da Licenciatura em 33 

Filosofia, André Luis la Salvia, informou que levaria esse assunto para ser discutido na plenária 34 

do curso. 6. Ronei relatou que em reunião no dia 06 de Julho de 2018 com o Reitor, o Chefe de 35 

Gabinete, o Superintendente de obras de Santo André, o Superintendente de obras de São 36 

Bernardo e o diretor do CMCC, discutiu-se a reforma das capelas do Bloco L, e Guilherme, 37 

Superintendente de obras, se comprometeu a mandar uma CI com explicação detalhada de todos 38 

os passos e análises para ser divulgados entre os docentes, mas as capelas continuam sem 39 

previsão para funcionamento. Em relação ao bloco Delta parte do RTI Fapesp tinha sido 40 

designada para o projeto de reforma das capelas. Após elaboração do projeto foi solicitado à 41 

Reitoria a autorização para inicio das obras e a Reitoria designou que a Superintendência de 42 

obras da universidade analisasse o projeto. Após análise, o projeto foi negado por falta do “As 43 

Built”, que apresenta a posição de canos e dutos, e foi relatada a dificuldade em autorizar a 44 



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 

                             2 

continuação do processo por falta de elementos técnicos para analisar o projeto. A Reitoria 1 

solicitou um prazo para estudar as questões e solicitou a montagem de um grupo de trabalho para 2 

determinar quais são as especificações necessárias. Ronei indicou o docente Carlos Silva para 3 

participar do grupo de trabalho, junto com indicação do CMCC, indicação da Subprefeitura de 4 

São Bernardo do Campo e o superintendente de obras de São Bernardo do Campo. As capelas do 5 

Bloco Delta continuam sem previsão para funcionamento. Informes dos Conselheiros: 1. Silvio 6 

informou o encerramento do GT de alocação. O relato será encaminhado para o Conselho avaliar 7 

quais serão os desdobramentos. 2. Aryane informou seu desligamento do conselho devido ao fim 8 

do mandato, e que a partir da próxima reunião a nova chapa de discentes estará presente. Ronei 9 

agradeceu a participação da discente e suas contribuições dadas ao Conselho. Ordem do dia. 1. 10 

Ata da 4ª sessão ordinária e de sua continuação; ata da 5° sessão ordinária: A ata da 4° sessão 11 

ordinária de 2018 e de sua continuação foi aprovada por votação simbólica (Abstenção: Adriano, 12 

devido ausência na 4° sessão). A ata da 5° sessão ordinária de 2018 foi aprovada por votação 13 

simbólica (Abstenção: Tiago, devido ausência na 5° sessão). 2. Avaliações em estágio 14 

probatório: As avaliações de 24 meses de Paulo Jonas de Lima Piva, Solange Wagner Locatelli e 15 

Nathalie de Almeida Bressiani, todos com recomendação de continuação, foram aprovadas em 16 

votação simbólica. 3. Ad- referendum Portaria 38/2018 - Nomeia Comissão de Seleção Processo 17 

Seletivo 62/2018 - Física/Física da Matéria Condensada, Informação Quântica, Física Atômico 18 

Molecular e Ótica Quântica – Foi aprovado por unanimidade. 4. Ad- referendum Portaria 19 

39/2018 - Nomeia docentes para compor Comissão de Seleção de Processo Seletivo 20 

Simplificado referente ao Edital nº 63/2018 - Física/Partículas elementares e campos, 21 

Gravitação e Cosmologia – Foi aprovado por unanimidade. 5. Alocação didática: Silvio relata 22 

que as planilhas de alocação foram apresentadas em reunião do conselho com as coordenações 23 

dos cursos e, a partir disto, algumas questões sobre o fluxo de informações foram esclarecidas. 24 

Após análise sobre os créditos/docente, definiu-se que será realizada uma consulta à Divisão 25 

Acadêmica do CCNH para confirmação dos dados e, posteriormente se necessário, aos 26 

coordenadores de curso. Tema foi mantido em pauta para a próxima reunião. Expediente. 1. 27 

Solicitação de cessão – Flávio Leandro de Souza. (Relator: Danilo Centeno) – Danilo expôs o 28 

relato sobre a solicitação de cessão tomando como parâmetro os argumentos da grande área 29 

impactada em caso semelhante e as discussões sobre os impactos e estratégias adotadas por este 30 

Conselho, indicando o indeferimento da solicitação, a menos que algum outro ponto relevante 31 

para este caso específico não tenha sido apresentado. Ronei acrescentou que o docente acabou de 32 

voltar de um período de 1 ano e 3 meses de afastamento, estando em período de carência para 33 

nova solicitação de afastamento para pós-doc. Por votação simbólica o item foi passado para a 34 

ordem do dia, e foi indeferido por unanimidade. A direção do CCNH fará um despacho 35 

indicando o indeferimento para a solicitação de cessão e sugerirá que seja feito um convênio ou 36 

colaboração com a instituição. 2. Solicitação de Afastamento – Fernando C. Giacomelli 37 

(31/01/19 a 01/02/2020). (Relator: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho): Adriano expôs que 38 

analisou toda a documentação enviada pelo docente, e seu relato é favorável à solicitação de 39 

afastamento do Fernando Giacomelli. Por votação simbólica o item foi passado para a ordem do 40 

dia e foi aprovado por unanimidade. 3. Solicitação de Afastamento visitante mais de 21 dias – 41 

Bruce L. S. Vega (29/08 a 30/09/2018. (Relator: Patrícia da Silva Sessa): Marco expôs o relato 42 

feito pela Patricia Sessa e, tendo em vista que conforme parecer da coordenação da área o 43 

período não causará prejuízo à dimensão do ensino, o relato foi favorável à solicitação de 44 

afastamento do Bruce Lehmann. Por votação simbólica o item foi passado para a ordem do dia e 45 

foi aprovado por unanimidade. 4. Cooperação com Univ. Nottingham – Luca Pitteloud (Relator: 46 
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Tiago Rodrigues): Tiago Rodrigues relatou que a UFABC aprovou o acordo de cooperação com 1 

a Universidade de Nottingham e que a documentação encaminhada pelo docente sobre o plano 2 

de trabalho está adequada para o estabelecimento de colaboração, sendo assim, o parecer da 3 

relatoria foi favorável à aprovação do plano de trabalho. Por votação simbólica o item foi 4 

passado para a ordem do dia e foi aprovado por unanimidade. 5. CALGP (Relator: Marco 5 

Antônio Bueno Filho) : Marco Antônio informou sobre as solicitações de desligamento da 6 

CALGP dos docentes Daniele Ribeiro de Araujo, João Henrique Ghilardi Lago e Amedea 7 

Barozzi Seabra, e a indicação da docente Maria Camila Almeida como representante do 8 

Bacharelado em Ciências Biológicas na comissão. Diante das demandas da CALGP, o relato 9 

sugeriu: Aprovar o nome da Profa. Profa. Maria Camila Almeida como representante titular do 10 

Bacharelado em Ciências Biológicas, conforme indicação do Curso; Recompor célere e 11 

tempestivamente a representação titular do Bacharelado em Química; Indicar um novo nome 12 

para presidência da CALGP pela Direção do CCNH; Repactuar prazos acordados na 2ª. Reunião 13 

Extraordinária do ConsCCNH para a realização dos levantamentos e estudos acerca das 14 

atividades de pesquisa no Centro; Articular as discussões e ações sobre alocação de espaços de 15 

pesquisa do CCNH às políticas da Universidade mediante interlocuções com PROPES e os 16 

outros Centros; O ConsCCNH analisar acerca do pleito encaminhado em 13 julho pelo Prof. José 17 

Carlos Rodrigues referente à compra da coifa para exaustação a ser instalada no Bloco L. Foi 18 

aprovada por unanimidade a indicação da docente Maria Camila Almeida para compor a 19 

CALGP. As demais solicitações dos demandantes serão analisadas pela CALGP e apresentadas 20 

na próxima reunião. O tema foi mantido em pauta para a próxima reunião. 6. PPC Bacharelado 21 

Filosofia (Relator: Dalmo Mandelli): Ronei informou que o relato não foi feito devido ao 22 

período de férias do relator Dalmo Mandelli e não será possível discutir o assunto. O tema foi 23 

mantido em pauta para a próxima reunião. 7. Alterações do PCC Licenciatura Filosofia 24 

(Relator: Danilo da Cruz Centeno): Ronei informou que a área demandante solicitou a retirada 25 

do item de pauta. 8. Estratégias para conscientizar a comunidade sobre o papel do conselho de 26 

centro (Relatora: Aryane A. Vigato): Aryane apresentou as sugestões e ressaltou o quanto é 27 

necessário conscientizar todas as instâncias da UFABC sobre o papel do conselho de centro. 28 

Ronei informou que está sendo analisada a sugestão de 30 horas para crédito como atividade 29 

voluntária, desde que o conselheiro cumpra o mandato inteiro. As outras sugestões foram 30 

discutidas e serão verificadas as viabilidades. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a 31 

sessão às dezessete horas e dezoito minutos da qual eu, Isabella Soares Rossi, técnica em 32 

secretariado do CCNH, lavrei a presente ata. 33 

 

 

Isabella Soares Rossi 

Técnico em Secretariado 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 


