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Sinopse da sessão ordinária nº 07/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 7ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 08 de agosto, às 14h00, na 

sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Prof. Ronei Miotto deu posse aos representantes discentes de graduação 

Leonardo Barbosa e Thales Macedo; 

2. Apresentou o novo técnico-administrativo do CCNH, Rodrigo Silva; 

3. Informou da necessidade de realização de sessão extraordinária do conselho 

em setembro para deliberar sobre indicações de redistribuições referentes ao edital 143/2016 da 

reitoria; 

4. Informou sobre a finalização do projeto RTI-FAPESP de 2014; 

5. Profa. Paula Mello informou sobre o agendamento de reunião da Comissão 

de Graduação em outubro para análise de revisão de projetos pedagógicos. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação da Ata da 6ª sessão ordinária: mantida na pauta; 

2. Avaliações em estágio probatório: André Lessa, Luana Pedroza e Lucas 

Barreto: 12 meses; Diogo Rocha, Fernando Silva, João Silva e Patrícia Sessa: 24 meses: 

avaliações aprovadas por votação simbólica; 

3. Indicação ad referendum de comissão de seleção do Processo Seletivo 

Simplificado para contratação de professor visitante na área de Filosofia / Subárea Filosofia 

Geral; referente ao Edital nº 127/2016: aprovada por unanimidade; 

4. Adequação do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências Biológicas: 

mantida na pauta; 

5. Revisão da Resolução ConsCCNH 01/2012 (afastamento com ônus): nova 

resolução aprovada por unanimidade; 

6. Proposta de normatização da utilização da verba de TRI: resolução aprovada 

por unanimidade. 
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Expediente: 

1. Solicitação de afastamento para pós – doutoramento: Fernando Carlos 

Giacomelli: elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

2. Alocações das professoras Patrícia Dantoni no laboratório 4H e Amedea B. 

Seabra no laboratório 6F do bloco L: elevadas à ordem do dia e aprovadas por votação 

simbólica; 

3. Solicitação de redistribuição para a área de Filosofia – Luiz Antonio Alves 

Eva: elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

4. Inclusão dos créditos obrigatórios das disciplinas do Bacharelado em 

Química com atribuições tecnológicas no cálculo do GT – docentes do CCNH: mantida na 

pauta; 

5.  Estudo da Alocação Didática: item esgotado; 

6.  GT-Docentes: mantido na pauta; 

7.  RTI_FAPESP: mantido na pauta; 

8. Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor visitante na 

área de Filosofia / Subárea: Metodologia e Prática de Ensino em Filosofia: elevado à ordem do 

dia e aprovado por unanimidade; 

9. Indicação de banca examinadora para concurso de professor adjunto - 

edital 208/2015 (área: Química; subárea: Química Inorgânica): elevada à ordem do dia e 

aprovada por unanimidade; 

10. Indicação de banca examinadora para concurso de professor adjunto - 

edital 201/2015 (área: Química; subárea: Bioquímica): mantido na pauta. 

 

Sessão encerrada às 18h25.         


