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Ata da sessão extraordinária nº 06/2015 - CCNH – ConsCCNH 

Ata da sexta sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às quatorze horas do dia 
seis de julho de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 
sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi 
presidida pela Profa. Paula Homem de Mello, diretora em exercício do Centro de Ciências 
Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: os 
representantes docentes: Luciano Puzer, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Tiago 
Rodrigues ,Maurício Domingues Coutinho Neto, e os representantes docentes suplentes Danilo 
da Cruz Centeno e Leonardo José Steil; o representante técnico-administrativo, Leonardo Lira 
Lima. Não votantes: Giselle Watanabe, Renato Kinouchi e Fernando Cássio. Ausentes: o 
presidente do ConsCCNH, Ronei Miotto teve ausência justificada por férias. Os conselheiros 
docentes Janaína de Souza Garcia e Wagner Alves Carvalho tiveram ausências justificadas por 
participação em reunião da CPG. Havendo quórum legal, a Profa. Paula abriu a sessão 
agradecendo a presença dos representantes docentes recém eleitos e esclareceu que tomariam 
posse na sessão a ser realizada em agosto. Passou-se então para a Ordem do dia: 1) Aprovação 
da ata da 3a reunião ordinária: por conta da greve dos servidores técnicos administrativos, as atas 
estão sendo elaboradas pela direção. Infelizmente, não foi possível concluir a referida ata Tendo 
em vista que esta é a última reunião com esta composição, foi decidido que as atas serão 
aprovadas em reunião futura, para a qual serão convidados também os atuais membros. 2) 
Solicitação para participação de diversos docentes do CCNH no curso de Ciência e Tecnologia a 
ser oferecido em parceira com a Prefeitura de Santo André - relator Leonardo Lira: a Profa. 
Paula Homem de Mello esclareceu que foi aprovado junto à Prefeitura de Santo André apenas o 
oferecimento de disciplinas avulsas e não o curso de especialização completo. O relator 
apresentou a lista de docentes, bem como a dedicação de cada um, indicando parecer favorável 
da participação. O parecer foi aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de utilização de RTI-
FAPESP para compra de um tubo de quartzo necessário para o funcionamento do analisador 
elementar da CEM. O custo é de R$ 1275,66, feita pelo Prof. Polo – relator Profa. Paula Homem 
de Mello: a relatora apresenta parecer favorável à utilização dos recursos da RTI para o item 
solicitado, uma vez que o solicitante informou que o equipamento encontra-se desativado há 
mais de um mês e não foi dada previsão para a manutenção pela CEM; embora este item esteja 
contemplado no projeto enviado pela Pró-reitoria de Pesquisa à FAPESP, caso aprovado é 
desejável que tenha uma peça para reposição. O Prof. Tiago Rodrigues mencionou que na 
demanda realizada à RTI cometeu um equívoco e, durante as discussões do ConsCCNH, retirou 
a manutenção do equipamento Citômetro de Fluxo BD FACS Canto II, que está localizado no 
laboratório multiusuário do CCNH, da lista e solicita que o conselho inclua este item à 
discussão. Os conselheiros aceitaram a solicitação do Prof. Tiago e a utilização dos recursos RTI 
para os dois itens foi aprovada por unanimidade. 4) Afastamento para estágio de Pós-
doutoramento do Prof. Luciano Puzer: relator Prof. Rodrigo Cunha. O relator fez um breve relato 
sobre o estágio de pós-doutoramento pretendido pelo Prof. Luciano e indicou ser favorável à 
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autorização do afastamento. O parecer foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens a 
serem discutidos, a Profa. Paula agradeceu aos conselheiros pela produtiva contribuição ao 
ConsCCNH e, consequentemente, a todo o CCNH, esperando contar com sua participação como 
convidados na próxima reunião em que fossem discutidas as atas das últimas reuniões de que 
participaram como conselheiros; e deu por encerrada a sessão às 17:00. 
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