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Sinopse da sessão ordinária nº 06/2018/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 6ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH, 

realizada no dia 16 de julho, 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. Ofício nº 115/2018-DAV/CAPES referente à participação de Coordenadores de Área 

nas atividades de Avaliação no Quadriênio 2018-2022 – Ronei informou que a direção do CCNH está 

atendendo a solicitação feita pela CAPES. 

4. Proposta Orçamentária de 2019 - A PROPLADI informou ao Agente de 

Planejamento do CCNH que não será possível para nenhuma área da Universidade realizar 

independentemente alocação de recursos para capacitação de servidores, ação que estará sob 

responsabilidade exclusiva da SUGEPE. Por isso, o CCNH retirou essa previsão, equivalente a 

R$14.000,00, de sua proposta orçamentária.  

5. Concurso 218/2016 de Filosofia e Ensino – Foi decretada decisão favorável à 

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

solicitado pelo Centro. 

6. Capelas dos Blocos L e Delta – Relato de reunião com a Reitoria e SPO em 

06/07/2018 – As capelas do bloco L e Delta continuam sem previsão para funcionamento.  

 

Informe dos conselheiros:  

1. Grupo de Trabalho de Alocação Didática - Prof. Silvio Carneiro informou que 

o GT de Alocação se encerrou, e o relato será encaminhado para o Conselho avaliar quais serão os 

desdobramentos. 

2. Final de mandato conselheira Aryane Alves Vigato – Aryane informou sobre 

sua saída do Conselho. A partir da próxima reunião a nova chapa de discentes estará presente.  

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 4ª sessão ordinária de 2018 e de sua continuação; ata da 5° sessão 

ordinária – A ata da 4° sessão ordinária de 2018 e de sua continuação foi aprovada, com uma 

abstenção. A ata da 5° sessão ordinária de 2018 foi aprovada, com uma abstenção. 

2. Avaliações em estágio probatório: As avaliações de 24 meses de Paulo Jonas de 

Lima Piva, Solange Wagner  Locatelli e Nathalie de Almeida Bressiani foram aprovadas por 

unanimidade.  

 

3. Ad-referendum Portaria 38/2018 - Nomeia Comissão de Seleção Processo Seletivo 

62/2018 - Física/Física da Matéria Condensada, Informação Quântica, Física Atômico Molecular e 

Ótica Quântica – Foi aprovado por unanimidade. 
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4. Ad-referendum Portaria 39/2018 - Nomeia docentes para compor Comissão de 

Seleção de Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 63/2018 - Física/Partículas 

elementares e campos, Gravitação e Cosmologia – Foi aprovado por unanimidade. 

 

5. Alocação didática. Relator: Silvio Ricardo G. Carneiro – Foi definido que será feita 

uma consulta à Secretaria do CCNH para confirmação dos dados e, posteriormente se necessário, aos 

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

 

Expediente:  

1. Solicitação de cessão – Flávio Leandro de Souza. (Relator: Danilo Centeno) –Por 

votação simbólica o item foi passado para a ordem do dia, e foi indeferido por unanimidade. A direção 

do CCNH fará um despacho indicando o indeferimento para a solicitação de cessão, e sugerirá que 

seja feito convênio ou colaboração com a instituição. 

2. Solicitação de Afastamento – Fernando C. Giacomelli (31/01/19 a 01/02/2020). 

(Relator: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho) – Por votação simbólica o item foi passado para a 

ordem do dia e foi aprovado por unanimidade. 

3. Solicitação de Afastamento visitante mais de 21 dias – Bruce L. S. Vega (29/08 a 

30/09/2018. (Relator: Patrícia da Silva Sessa) – Por votação simbólica o item foi passado para a 

ordem do dia e foi aprovado por unanimidade. 

4. Cooperação com Univ. Nottingham – Luca Pitteloud (Relator: Tiago Rodrigues) – Por 

votação simbólica o item foi passado para a ordem do dia e o plano de trabalho foi aprovado por 

unanimidade. 

5. CALGP (Relator: Marco Antonio Bueno Filho) – Foi aprovada a indicação da Profa. 

Camila para compor a CALGP. As solicitações dos demandantes serão analisadas pela CALGP e 

apresentadas na próxima reunião. Tema foi mantido em pauta para a próxima reunião. 

6. PPC Bacharelado Filosofia (Relator: Dalmo Mandelli) – O item não foi tratado, foi 

mantido em pauta para a próxima reunião. 

7. Alterações do PCC Licenciatura Filosofia (Relator: Danilo da Cruz Centeno) – A área 

demandante solicitou a retirada do item de pauta. 

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

(Relatora: Aryane A. Vigato) – Aryane apresentou sugestões de conscientização, para as quais serão 

verificadas as viabilidades. 
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Técnico em Secretariado 


