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Ata da sessão ordinária nº 10/2015 - CCNH – ConsCCNH 

 

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

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e dezoito 2 

minutos do dia nove de fevereiro de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. 4 

A sessão foi presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 5 

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, 6 

Profa. Paula Homem de Mello; os representantes docentes: Professores Danilo da Cruz Centeno, 7 

Dalmo Mandelli, Wagner Alves Carvalho, Marcelo Augusto Christoffolete e Fernando Luiz 8 

Cássio Silva; e a representante técnico-administrativa, Natasha Ramos Morare. Não votantes: 9 

Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. Ausente: Prof. 10 

Renato Rodrigues Kinouchi. Havendo quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão com os 11 

Informes da Direção: 1. Prof. Ronei Miotto informou quanto à aprovação das solicitações de 12 

cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador (PDCs) dos doutores: Elierge Barros Costa 13 

(Nanociências e Materiais Avançados), Flávio Lopes Alves, Sivoney Ferreira de Souza (Ciência 14 

e Tecnologia / Química), Alan Maciel da Silva (Física) e Rajveer Jha, Mr. (Física); bem como da 15 

solicitação de cadastro de Pesquisador Colaborador (PC) de Larissa Ribeiro de Souza 16 

(Bacharelado em Química). Pontuou que, de acordo com as Resoluções ConsUNI nº 152 e 153, 17 

cabe à direção do Centro analisar e emitir pareceres sobre tais solicitações, salvo se o Conselho 18 

de Centro decidir por criar uma comissão avaliadora para realizar esta atividade. 2. Informou 19 

sobre a aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos de Bacharelado em Física, Bacharelado 20 

em Química, Bacharelado em Ciências Biológicas e Licenciatura em Física pelo Conselho de 21 

Ensino Pesquisa e Extensão (ConsEPE). 3. Informou que o GT Docentes, equipe de trabalho 22 

integrada pelos diretores dos três centros, está revisando a distribuição de vagas de docentes 23 

entre os centros. Este trabalho tem conclusão prevista para novembro deste ano, e o documento 24 

final será apresentado aos conselhos de centro para análise. 4. Profª Paula informou sobre os 25 

trabalhos do GT de Atuação Docente, formado pelos pró-reitores e diretores dos centros, para 26 

desenvolver um instrumento visando atender à observação da Controladoria Geral da União 27 

sobre a necessidade de um controle de cumprimento das oito horas de atuação docente em aula 28 

exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Comentou sobre as facilidades do 29 

instrumento, como a geração de relatórios e a integração com a Plataforma Lattes. Apontou que 30 

será proposta uma resolução ao Conselho Universitário (ConsUNI) para instituição de tal 31 

instrumento, e que a versão final do texto será apresentada aos conselhos de centro para 32 

discussão e validação. 5. Profª Paula informou que o projeto RTI-FAPESP 2012/3 está chegando 33 

ao término, e apresentou algumas atualizações sobre o projeto RTI-FAPESP 2014. Pontuou que 34 

a data limite para gastos neste projeto é trinta de novembro. Prof. Ronei observou a necessidade 35 

de aprimorar as normas para o edital de 2016, para que os pesquisadores contemplados que não 36 

cumprirem os prazos nem avisarem abrir mão do recurso cedam a oportunidade a novos 37 

demandantes. Informou que as normas do próximo edital serão mais rígidas neste sentido e que, 38 

no início de 2016, será apresentada ao ConsCCNH sugestão de texto para a chamada pública. 6. 39 

Prof. Ronei comentou sobre a necessidade de normatização para a distribuição das salas docentes 40 

no CCNH, considerando as contratações docentes concluídas e em andamento. O tema foi 41 
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encaminhado à sessão seguinte do ConsCCNH, sob a relatoria do Prof. Dalmo Mandelli. 7. Prof. 1 

Ronei informou sobre a reunião realizada com os coordenadores de cursos para tratar da carga 2 

didática para docentes, considerando o cenário atual e a estimativa apresentada pela Reitoria para 3 

2016. 8. Informou sobre a realização do III Encontro dos Surdos do ABC, que teve o apoio da 4 

secretaria do CCNH. Não havendo informe dos conselheiros, o presidente passou à Ordem do 5 

Dia: 1. Aprovação das atas das sessões anteriores: A ata da 9ª sessão ordinária de 2015 foi 6 

aprovada por unanimidade. 2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: 7 

Prof. Fernando apontou a incorreção na pauta quanto ao período de estágio dos professores João 8 

Rodrigo Santos da Silva e Patrícia da Silva Sessa, listado como 24 meses mas que, na realidade, 9 

trata-se de 12 meses. A secretaria procedeu à correção. Foi aprovada por votação simbólica com 10 

uma abstenção (Prof. Fernando, por ser parte interessada) a continuação do estágio probatório 11 

dos professores Diogo Librandi da Rocha, Fernando Luis Cassio Silva, Marcio Santos da Silva, 12 

João Rodrigo Santos da Silva e Patrícia da Silva Sessa (12 meses), bem como dos professores 13 

Antonio Alvaro Ranha Neves, Breno Arsioli Moura, Bruno Lemos Batista, Fernanda Franzolin, 14 

Gabriel Teixeira Landi e Giselle Watanabe (24 meses). Foram também aprovados em estágio 15 

probatório (30 meses) os professores Gustavo Morari do Nascimento, Paula Priscila Braga e 16 

William Steinle, por votação simbólica. O presidente passou ao Expediente: Prof. Marcelo 17 

solicitou inversão de pauta com antecipação do item 6, secundada pelo prof. Wagner. 6. Proposta 18 

de Calendário para o ConsCCNH em 2016: Prof. Marcelo apresentou seu relato apontando a 19 

inadequação das datas propostas no cronograma da 5ª sessão, com a data de envio aos relatores 20 

coincidindo com o período de recesso, e da 8ª sessão, em que todas as datas coincidem com o 21 

período de recesso. Sugeriu que a data da 8ª sessão seja adiada em duas semanas, com ajuste 22 

extensivo à 9ª sessão. Quanto à 5ª sessão, foi acordado que os temas serão enviados aos relatores 23 

no mesmo dia do envio da pré-pauta aos conselheiros. Prof. Marcelo propôs a elevação à ordem 24 

do dia, sendo secundado pelo prof. Wagner. Elevado à ordem do dia, o tema foi aprovado por 25 

unanimidade. 1. Solicitação de contratação de Professores Adjuntos na área de Filosofia, 26 

subáreas de “Fenomenologia” e de “Lógica e Filosofia da Lógica” – Na ausência do Prof. Renato 27 

Kinouchi, Prof. Ronei apresentou os relatos deste. Lembrou que o concurso de Lógica é, na 28 

realidade, a reabertura de um concurso anterior realizado sem sucesso, e sua necessidade é 29 

justificada pela carência de docentes na área devido à exoneração de docentes do quadro. 30 

Considerando o risco de proibição de abertura de concursos públicos em 2016, Profª Paula 31 

propôs elevação do tema à ordem do dia, secundada por Prof. Marcelo Christoffolete. Após 32 

elevação à ordem do dia, o presidente sugeriu realizar a votação separadamente por concurso. A 33 

abertura de edital para contratação de professor adjunto nas subáreas de “Lógica e Filosofia da 34 

Lógica” e “Fenomenologia” foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de contratação de 35 

Professores Visitantes na área de Filosofia, subáreas de “Filosofia Geral” e de “Ensino da 36 

Filosofia” – como no item 1, o relato foi apresentado pelo Prof. Ronei. Destacou que estas 37 

contratações serão destinadas às disciplinas mais gerais dos bacharelados interdisciplinares (BIs), 38 

visto que os docentes da Filosofia têm apresentado dificuldade em atender às disciplinas dos 39 

cursos específicos e dos BIs ao mesmo tempo. Profª Paula propôs elevação à ordem do dia, 40 

secundada por Prof. Wagner. Na ordem do dia, a abertura de edital para a contratação de 41 

professor visitante nas áreas de “Filosofia Geral” e de “Ensino da Filosofia” foi aprovada por 42 

unanimidade. 3. Solicitação de contratação de Professores Adjuntos na área de Química, 43 

subáreas de “Bioquímica” e “Química Inorgânica” – Profª Paula expôs seu relato apresentado, 44 
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salientando que estas subáreas são as que apresentam maior carência de professores. Por 1 

analogia aos temas anteriores, a direção do centro propôs elevação à ordem do dia, sendo 2 

acatada. Na ordem do dia, a abertura de edital para contratação de professor adjunto nas áreas de 3 

“Bioquímica” e “Química Orgânica” foi aprovada por unanimidade. 4. Solicitação de 4 

contratação de Professores Visitantes na área de Ciências Biológicas, subáreas de “Biologia 5 

Vegetal”, “Zoologia de Invertebrados” e “Geologia e Paleontologia” – Prof. Danilo expôs 6 

brevemente seu relato, apontando que a contratação destes docentes é motivada pelas adequações 7 

no projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas. Destacou a carência de docentes na área 8 

de Geologia. Profª Paula propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundada pelo Prof. 9 

Dalmo. Na ordem do dia, a abertura de edital para contratação de professor visitante nas áreas de 10 

“Biologia Vegetal”, “Zoologia de Invertebrados” e “Geologia e Paleontologia” foi aprovada por 11 

unanimidade. 5. Indicação de composição de banca para concurso de professor adjunto – Área: 12 

Filosofia / Subárea: Ética – como nos itens 1 e 2 do expediente, o relato do Prof. Renato foi 13 

apresentado por Prof. Ronei. Prof. Marcelo questionou a indicação de docentes em estágio 14 

probatório. Prof. Ronei informou que qualquer professor com titulação de doutor pode ser 15 

indicado para a composição de bancas de concurso docente, independente da natureza do vínculo 16 

com a UFABC, e que a afinidade do docente com a área do concurso é privilegiada na indicação 17 

dos membros das bancas. Lembrou também a orientação da Reitoria para que docentes do estado 18 

de São Paulo sejam privilegiados na indicação de membros externos, por questão de 19 

economicidade. Observou-se que um dos docentes indicados é de outro Estado. Assim, Prof. 20 

Ronei sugeriu que a indicação retornasse à coordenação do curso para análise e adequações 21 

como a indicação de mais suplentes externos (pelo menos dois), bem como o encaminhamento à 22 

ordem do dia da próxima sessão do ConsCCNH. Para garantir a tramitação do concurso ainda 23 

em 2015 e considerando que a reunião seguinte da Comissão de Vagas estava agendada para 24 

novembro, Prof. Ronei consultou o ConsCCNH quanto à autorização para aprovação ad 25 

referendum pela direção do centro após as correções sugeridas, sendo acatado. Prof. Fernando 26 

deixou a sessão às 16h01, para ministrar aula na graduação. 7. Resolução de Capacitação e 27 

Qualificação dos Técnicos Administrativos do CCNH – Prof. Ronei apresentou seu relato, 28 

explicando a proposta inicial da resolução. Destacou os critérios de afinidade com o serviço para 29 

a concessão da capacitação, e comentou sobre o trabalho de mapeamento de riscos no CCNH, 30 

realizado atualmente em conjunto com a Auditoria Interna da UFABC. O tema foi encaminhado 31 

à ordem do dia da sessão seguinte, tendo como relator o Prof. Marcelo Christoffolete. 8. 32 

Composição de novas comissões de avaliação de estágio probatório – Prof. Ronei expôs o tema, 33 

pontuando a necessidade de renovação do quadro nas equipes de avaliação de estágio probatório. 34 

Renato, pela secretaria da mesa, explicou que, segundo a Resolução ConsUNI nº 22, as 35 

avaliações de 30 meses devem ser aprovadas por uma comissão assessora do ConsCCNH. Por 36 

isso, foi sugerida a criação de quatro comissões assessoras do Conselho do Centro por grande 37 

área, que realizarão também as avaliações de 12 e 24 meses. Foi apresentado ao conselho um 38 

esboço da resolução para instituição destas comissões – resolução ConsCCNH nº 06/2015. Prof. 39 

Ronei sugeriu o encaminhamento do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a 40 

resolução que estabelece as quatro comissões avaliadoras de estágio probatório foi aprovada por 41 

unanimidade. A composição das comissões será formalizada por meio de portaria da direção, 42 

após validação dos nomes pelo conselho do centro. 9. Validação da missão do CCNH – Prof. 43 

Ronei expôs a necessidade de análise e validação da missão do CCNH pelo Conselho do Centro. 44 
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Renato expôs o projeto das divisões administrativa e acadêmica do CCNH e explicou as etapas 1 

do plano de ação. Prof. Ronei apontou a necessidade de, neste trabalho, focar o que realmente é o 2 

objetivo do Centro. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às dezesseis horas 3 

e cinquenta e oito minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, lavrei 4 

a presente ata. 5 
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