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Ata da sessão ordinária nº 07/2015 - CCNH – ConsCCNH  

 

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

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia 10 2 

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

Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi presidida 4 

pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou 5 

com a presença e dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello; os 6 

representantes docentes: Danilo da Cruz Centeno; Renato Rodrigues Kinouchi; Wagner Alves 7 

Carvalho; Marcelo Augusto Christoffolete e Fernando Luiz Cássio Silva. O professor Dalmo 8 

Mandelli teve ausência justificada tendo sido representado por seu suplente Tiago Rodrigues. A 9 

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

representada por seu suplente Leonardo Lira Lima. Não votantes: Andreia Onofre Araújo.  11 

Havendo quórum legal, às catorze horas e oito minutos o presidente declarou aberta a sessão. Dá 12 

posse aos conselheiros eleitos, professores Danilo Centeno e Janaína Garcia, Dalmo Mandelli e 13 

Tiago Rodrigues, Renato Kinouchi e Bruno Nadai, Wagner Carvalho e Arnaldo Rodrigues, 14 

Marcelo Christofoletti e Adriano Benvenho, Fernando Cássio e Giselle Watanabe, e os 15 

representantes dos servidores técnicos-administrativos Natasha Morare e Leonardo Lira e os 16 

parabeniza pelas eleições. Informa sobre a política adotada pelo Conselho de dar voz a todos os 17 

que participam das reuniões. Informes da Direção: Informa que, seguindo a determinação do 18 

Conselho Universitário, a partir da próxima reunião ordinária, os áudios das Reuniões do 19 

ConsCCNH serão disponibilizados integralmente no sítio do centro. O presidente informa sobre 20 

minuta de resolução em estudo no Consuni que altera a composição da CPCO, que passaria a ter 21 

um representante indicado pelo ConsCCNH. Ficou acordado que todos os docentes serão 22 

consultados para que a indicação ocorra na próxima reunião ordinária. A Profa. Paula informa 23 

que na última Comissão de Graduação o Projeto Pedagógico do Bacharelado em Química foi 24 

aprovado. Informou também sobre relatos de problemas nos laboratórios didáticos, 25 

especialmente no que se refere a dano em equipamentos causados pela falta de cuidado no uso e 26 

manuseio dos equipamentos e na falta de uma política de manutenção. O Prof. Ronei lembrou 27 

que a administração desses laboratórios está a cargo da Comissão de Laboratórios Didáticos 28 

ligada à Prograd e que a Direção do CCNH vem reiteradamente cobrando alterações nessas 29 

políticas. Os conselheiros Tiago Rodrigues e Fernando Cássio relatam exemplos de falta de 30 

cuidado com equipamentos e problemas graves no armazenamento de reagentes. Por fim, a 31 

Profa. Paula relata a criação do Grupo de Trabalho de Atividades Docentes, com o objetivo de 32 

mapear como os docentes da UFABC desenvolvem suas atividades. O Prof. Ronei informa aos 33 

conselheiros sobre a política para a disponibilização de documentos aos conselheiros. Informes 34 

dos Conselheiros: O prof. Wagner informa que a Central de Gases está praticamente finalizada, 35 

faltando apenas o teste de estanqueidade, mas que a obra não será entregue pela construtora até 36 

que a Finep não libere a última parcela do pagamento. Infelizmente, não há prazo para a 37 

liberação desses recursos. Diante do informe do Prof. Wagner, o Prof. Ronei lembra que não será 38 

possível aplicar todas as verbas da RTI-FAPESP destinadas à Central de Gases. Assim, caso haja 39 

necessidade, ficou acordado que será realizada uma reunião extraordinária do ConsCCNH nos 40 

dias 21 ou 24 de setembro. Ordem do dia: 1 - Aprovação das Atas da 5ª sessão ordinária e da 6a 41 
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extraordinária – relator: Prof. Ronei Miotto. Em discussão, o conselheiro Leonardo Lira, faz 1 

algumas observações sobre a ata da 6
a
 reunião extraordinária, com o objetivo de deixar claro seu 2 

relato sobre a solicitação de participação de docentes do CCNH em curso a ser ministrado para 3 

os professores da Rede Pública do Munícipio de Santo André, sugerindo a mudança da palavra 4 

parceira por parceria, o que foi acatado por todos os presentes. Não havendo mais comentários, 5 

as atas foram aprovadas com a abstenção do Prof. Wagner. Em análise a ata da 5ª sessão 6 

ordinária, não havendo quem queira discutir, o item foi colocado em votação e aprovado com as 7 

abstenções dos conselheiros Danilo Centeno, Renato Kinouchi, Wagner Carvalho e Leonardo 8 

Lira, por ausência na reunião. Expediente: O presidente propõe uma inversão de pauta, para que 9 

o prof. Tiago, que terá que se ausentar as 15h00 possa relatar o item 3 - Cadastro de Pesquisador 10 

Doutor Colaborador da Dra. Ruth Jaimes do expediente em substituição ao Prof. Dalmo. Com a 11 

concordância dos presentes, o professor Tiago passa ao relato.  O relator informa que todos os 12 

pré-requisitos foram cumpridos e propõe que o cadastro seja aprovado. O prof. Marcelo propõe 13 

que o item seja elevado à ordem do dia. A proposição é aprovada por unanimidade. Na ordem do 14 

dia, não havendo quem queira discutir o assunto, o item foi levado à votação e aprovado por 15 

unanimidade. O presidente informa que foi acordado com a antiga legislatura do ConsCCNH que 16 

a aprovação de cadastros ou renovação de cadastro de PDCs nos casos de demandantes que 17 

tenham bolsas aprovadas por agências de fomento ou que tenham vínculos com órgãos públicos 18 

são aprovados ad referendum pela Direção durante o período da greve. Todos os conselheiros 19 

concordam com a manutenção do procedimento. 2 - Edital de Concurso: Ensino de Química. 20 

Com a palavra, o relator, Prof. Fernando Cássio, indica que a necessidade de contratação de 21 

docente na área está justificada e propõe sua aprovação. O prof. Marcelo solicita um 22 

esclarecimento sobre o rito para a solicitação de abertura de concursos. O presidente explica que 23 

o número de vagas por grande área foi determinado pelo ConsCCNH e que a demanda de 24 

concursos é feita pelas coordenações dos cursos de graduação ligados ao CCNH, com a 25 

participação das pós-graduações. Todavia, inexiste a necessidade de um parecer explícito dos 26 

programas de pós-graduação. O prof. Marcelo pergunta se houve um estudo sobre o possível 27 

aproveitamento de aprovado em concurso público em outras instituições. O prof. Fernando 28 

Cássio informa que é pouco provável que haja candidatos com o conteúdo programático indicado 29 

no presente edital, o que se justifica pelas características da Licenciatura em Química na 30 

UFABC. Feitos os esclarecimentos, a Profa. Paula sugere que o item poderia ser elevado à 31 

ordem do dia. A proposta é secundada, colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na 32 

ordem do dia, não havendo quem queira discutir, o item é colocado em votação e aprovado por 33 

unanimidade. 4 - Solicitação de ampliação do número de vagas no concurso na área de Filosofia 34 

- Com a palavra, o relator, Prof. Renato Kinouchi, informa que o assunto foi discutido na 35 

Plenária da Filosofia e que o perfil do candidato adequa-se não só à área do concurso em análise, 36 

mas também em outras áreas carentes da Filosofia. Tendo em vista o excelente desempenho do 37 

candidato e a recomendação feita pela banca, o relator é favorável à aprovação da solicitação. Os 38 

conselheiros fazem algumas considerações e a Profa. Paula solicita que o item seja elevado à 39 

ordem do dia. A solicitação é secundada, levada à votação e aprovada por unanimidade. Na 40 

ordem do dia, não havendo quem queira discutir, o item é colocado em votação e aprovado por 41 

unanimidade. 5 - Reserva Técnica Institucional FAPESP 2015 – O presidente convida a relatora,  42 

Profa. Andrea Onofre de Araújo, para fazer uso da palavra. A relatora apresenta um histórico das 43 
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solicitações, totalizando cerca de R$ 157.000,00, e da tramitação do processo, evidenciando sua 1 

concordância com as disposições aprovadas pelo ConsCCNH. A profa. Andrea relata que é 2 

preciso atualizar a contextualização e a demanda de gases previstos para o próximo ano, tendo 3 

em vista que os dados disponibilizados referem-se a levantamento datado de 2011-2012. Em 4 

discussão, o presidente faz alguns esclarecimentos sobre os subprojetos aprovados. O Prof. 5 

Wagner faz considerações sobre a necessidade de incluir-se a descrição do Bloco L no projeto, 6 

tendo em vista a eminência de sua entrega. Após considerações, concluiu-se que no projeto 7 

deveria constar laboratórios ocupados por docentes lotados no CCNH, sem fazer referência ao 8 

Bloco ou Campus. A presidência faz algumas considerações sobre a possibilidade de haver 9 

transposição de recursos caso haja algum problema na implementação de algum projeto. Em 10 

seguida, sugere que o tema seja elevado à ordem do dia para que a solicitação possa ser enviada 11 

à Fapesp com a maior brevidade. O tema é levado à votação e aprovado por unanimidade. Na 12 

ordem do dia, não havendo quem quisesse discutir, o tema foi aprovado por unanimidade com as 13 

sugestões de alterações feitas nas discussões. 6 - Reserva Técnica Institucional FAPESP 2013 – 14 

Solicitação de complementação de verba feita pela Profa. Heloísa França Maltez. O presidente 15 

passa à palavra a relatora, a Profa. Paula Homem de Mello. A relatora faz um histórico da 16 

solicitação e conclui que já que o pedido da Profa. Heloísa foi aprovado em reunião anterior, mas  17 

não foi concedido integralmente por fatores externos ao pedido em si, parece razoável acatar a 18 

nova demanda. O prof. Wagner faz a ressalva de que a recepção de solicitações individuais pode 19 

provocar distorções. O presidente acrescenta a isso o fato de que pode não ser possível a 20 

existência de uma espécie de lista de espera, pois o contexto de uma solicitação pode mudar 21 

muito no transcurso de algumas semanas. O prof. Danilo concorda, mas ressalta que a proposta 22 

em voga já foi analisada. O prof. Ronei ressalta que se trata de uma complementação de verba e 23 

destaca o papel de fiscalização exercido pelo ConsCCNH. Após algumas considerações dos 24 

conselheiros, o item é elevado à ordem do dia por unanimidade. Na ordem do dia, não havendo 25 

quem queira discutir, o item é levado à votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais 26 

quem queira fazer o uso da palavra, às dezessete horas e dois minutos, o presidente deu por 27 

encerrada a sessão, da qual eu, Ronei Miotto, lavrei a presente ata. 28 

 

 

 

Ronei Miotto 
Diretor 


