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Ata da sessão extraordinária nº 07/2015 - CCNH – ConsCCNH1 
Ata da sexta sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 2 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia 21 3 

de setembro de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita 4 

à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi 5 

presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da 6 

UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Profa. Paula 7 

Homem de Mello; os representantes docentes: Danilo da Cruz Centeno; Dalmo Mandelli, 8 

Wagner Alves Carvalho; Marcelo Augusto Christoffoleti e Fernando Luiz Cássio Silva. A 9 

representante técnico-administrativa Natasha Morare teve ausência justificada tendo sido 10 

representada pelo seu suplente, Leonardo Lira Lima. Não votantes: Giselle Cerchiaro e Itana 11 

stiubiener. Ausentes: Renato Rodrigues Kinouchi. Havendo quórum legal, às catorze horas e seis 12 

minutos o presidente declarou aberta a sessão. Tendo em vista a ausência do relator do item 1, 13 

Leonardo Lira, acordou-se que a Profa. Paula faria a apresentação do relato do item 2 e em 14 

seguida seriam interrompidas as discussões para que o item 1 fosse analisado.  Item 1. Verba 15 

remanescente RTI-FAPESP – A professora Paula, apresenta o relato indicando a forma de 16 

recepção das solicitações, sua cronologia de recebimento e fazendo considerações sobre cada um 17 

dos pedidos com o intuito de esclarecer os presentes. Relata que um dos pedidos, feito pelo Prof. 18 

Álvaro Takeo, foi recebido fora do prazo e que sua aceitação depende de anuência do Conselho. 19 

Indica que a Propes foi consultada com respeito aos recursos destinados a equipamentos e 20 

serviços sob responsabilidade da CEM ainda não utilizados. Através da CI 130/2015 PROPES, a 21 

Pró-Reitora de Pesquisa indicou que os recursos poderiam ser alocados para outros fins. Assim, 22 

ficou estabelecido o montante R$ 70.565,27 frente a solicitações que totalizam R$ 134.432,21. 23 

Finalmente a profa. Paula relata que talvez não seja possível a importação direta relativa ao 24 

PPMS e o sistema de lavagem de solventes e que deliberações sobre possíveis alternativas 25 

também devem ser consideradas pelo conselho. 2. Convênio UFABC-PMSP – Com a chegada 26 

do relator, Leornardo Lira, o presidente interrompe as discussões sobre o item 2, declara seu 27 

impedimento e o da Profa. Paula Homem de Mello, envolvidos no convênio, e passa a 28 

presidência dos trabalhos ao Prof. Wagner Carvalho. O presidente passa a palavra ao relator que 29 

informa aos conselheiros tratar-se de projeto de colaboração técnico-científica (mediante 30 

convênio, TCTC ou outro instrumento aplicável, conforme a resolução CPCo nº 01/2014) a ser 31 

firmado entre a UFABC e a Prefeitura do Município de São Paulo, para a oferta de um programa 32 

de disciplinas de formação continuada aos professores da Rede Municipal de São Paulo, com a 33 

colaboração remunerada de docentes do CCNH. Solicita a aprovação do convênio, da carga 34 

horária dos docentes da UFABC e respectivas autorizações de participação em exercício de 35 

atividades externas (conforme Resolução ConsUni nº135) de docentes do CCNH. Informa que os 36 

participantes no projeto são os professores Luciana Zaterka, Bruno Nadai, Renato Kinouchi, 37 

Paula Homem de Melo, Anderson Ribeiro, Ronei Miotto e Vani Xavier Oliveira Júnior, 38 

indicando que as cargas horárias previstas estão de acordo com o previsto na legislação e nas 39 

normativas da UFABC. O relator convida a Profa. Itana Stiubiener, coordenadora do projeto, a 40 

fazer uso da palavra. A profa. Itana informa que o convênio tem o objetivo de capacitar 41 

professores da Rede Pública do Munícipio de São Paulo através de disciplinas que serão 42 

oferecidas de forma semi-presencial, de forma análoga ao que ocorre na oferta de cursos de 43 
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especialização da UaB. O presidente coloca o assunto em discussão. Os conselheiros fazem 1 

alguns questionamentos sobre a dinâmica do curso e a premência de sua aprovação. A Profa. 2 

Itana informa que a PMSP deseja iniciar os trabalhos em outubro ou novembro, o que justifica a 3 

solicitação de inclusão do item na pauta da reunião extraordinária, pois qualquer atraso pode 4 

resultar na não efetivação do acordo.  O Prof. Fernando Cássio destaca as distinções entre o 5 

presente projeto e aquele firmado com a Prefeitura Municipal de Santo André. A Profa. Itana 6 

destaca que se trata apenas de um curso de formação e não de formação e especialização, como é 7 

o caso do curso oferecido para a PMSA. O presidente esclarece que o papel do Conselho é 8 

analisar o mérito acadêmico do projeto e a autorização de participação dos docentes no curso. 9 

Outros conselheiros comentam a questão destacando que a questão processual e jurídica será 10 

objeto de análise de outras instâncias como a CPCO. O presidente e outros conselheiros 11 

destacam o relato detalhado do servidor Leonardo Lira, mas indicam que seria desejável que ele 12 

tivesse sido apresentado com maior antecedência. Feitas as considerações e tendo em vista 13 

celeridade e a natureza não controversa do tema, o relato é colocado em votação e aprovado com 14 

as abstenções dos professores Ronei Miotto e Paula Homem de Mello, por estarem impedidos.  15 

O Prof. Wagner passa a presidência ao Prof. Ronei que agradece a presença da Profa. Itana, 16 

informa sobre a saída do Prof. Fernando Cássio por ter que ministrar aula e retoma a discussão 17 

do item 1 Verba remanescente RTI-FAPESP  – O presidente informa aos presentes que o 18 

primeiro item a ser deliberado é a aceitação da solicitação feita fora do prazo pelo Prof. Álvaro 19 

Takeo. Em discussão, após ponderações do Prof. Wagner Carvalho, os conselheiros 20 

estabeleceram que a aceitação ou não do pedido não deve estar atrelado aos valores envolvidos 21 

ou qualquer outro condicionante. Por considerarem que não é conveniente abrir precedentes em 22 

relação a prazos, pois outros pedidos extemporâneos, inclusive aqueles apresentados durante as 23 

discussões na reunião, não poderiam ser recusados. Em votação, com a abstenção do conselheiro 24 

Leonardo Lira por entender não estar tecnicamente preparado para votar a questão, deliberou-se 25 

que a solicitação fora de prazo feita pelo Prof. Takeo não será considerada. Após as discussões e 26 

considerações dos conselheiros, foram contemplados os seguintes itens e valores de referência: 3 27 

Balanças semi-analítica, R$ 6.886,00, Sistema de purificação de água com acessórios, R$ 28 

24.000,00, Centrífuga de bancada, R$15.600,00, Banho ultrassônico, R$ 4.178,00, 29 

pHmetro/condutivímetro, R$ 11.500,00. O Conselho estabeleceu que a Direção do Centro deverá 30 

fazer nova consulta à comunidade para que possíveis recursos excedentes sejam aproveitados 31 

com maior brevidade. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, às dezessete horas 32 

e quarenta e três minutos, o presidente deu por encerrada a sessão, da qual eu, Ronei Miotto, 33 

lavrei a presente ata.34 
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