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Sinopse da sessão ordinária nº 07/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 7ª sessão ordinária de 2017 do Conselho do 

CCNH, realizada no dia 07 de agosto, às 14h00, na sala 

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

Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei Miotto deu posse aos novos conselheiros e explicou procedimentos e 

rotinas das sessões do Conselho. 

2. Informou as solicitações de renovação de cadastro de pesquisador doutor 

colaborador (PDC) aprovadas no período.   

3. Comentou sobre a resposta da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (PROPLADI) à solicitação do ConsCCNH sobre o orçamento da UFABC, recebida ao 

fim da gestão anterior deste Conselho.  

4. Informou que a Reitoria solicitou a indicação de um representante para participar 

em grupo de trabalho que discutirá a possibilidade de instalação de uma Central de Gases no 

campus de São Bernardo. Acresceu que a direção do CCNH pretende indicar o presidente da 

comissão de pesquisa do centro (CALGP), Tiago Rodrigues, para esta atividade. 

5. Comentou sobre o andamento dos trabalhos do grupo de trabalho de Alocação 

Didática do CCNH. 

6. Comentou a recomendação da Comissão de Vagas, solicitando aos conselheiros 

apoio em fiscalizar e orientar para que os cursos que apresentarem indicações de banca com 

titulares de outros Estados incluam justificativa por escrito para esta indicação, e informem se a área 

dispõe ou não de recurso financeiro para o custeio da passagem. 

7. Informou que alguns docentes tem deixado de entregar documentos referentes a 

projetos ou de responder a solicitação de informações enviadas pelas divisões do CCNH. Pontuou 

que o assunto será pautado na sessão seguinte.  

8. Informou que a solicitação de afastamento internacional de Ana Amélia 

Bergamini Machado, aprovada pelo ConsCCNH na sessão de junho, foi negada pela Reitoria, que 

propôs a realização do afastamento na modalidade sem ônus. Acrescentou que a direção do CCNH 

recorrerá da decisão. 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 6ª sessão ordinária – relator: Ronei Miotto: tema mantido em pauta. 
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2. Avaliações em estágio probatório: a avaliação de 12 meses favorável à 

continuação em estágio probatório de Allan Moreira Xavier foi aprovada com uma abstenção 

(Allan, por conflito de interesse). As avaliações de 24 meses favoráveis à continuação em estágio 

probatório de Alexander de Freitas e Luca Jean Pitteloud (Filosofia) foram aprovadas por 

unanimidade.  

3. Ad Referendum: indicações das bancas de Física referentes aos editais 226/2016-

A (Gravitação) e 225/2016 (Tecnologia e Informação Quântica) – relator: Ronei Miotto. 

Indicações aprovadas por unanimidade. 

4. Indicações de bancas para o edital 218/2016 (subáreas: Ética e Conhecimento; 

Filosofia e Ensino; Metafísica) – relator Dalmo Mandelli. A indicação de banca para a subárea de 

Ética e Conhecimento, com as alterações propostas pelo Conselho, foi aprovada por unanimidade. 

A recomendação de que a banca seja composta de três titulares externos e um interno foi aprovada 

por oito votos a dois. A indicação de banca para a subárea de Filosofia e Ensino, com as alterações 

propostas pelo relator, foi aprovada com uma abstenção. A indicação de banca para a subárea de 

Metafísica, com as alterações propostas pelo relator, foi aprovada por unanimidade. 

5. Indicações para comissão eleitoral e de pesquisa de opinião referente às eleições 

para diretor e vice-diretor - Leonardo Barbosa. A indicação para membros da Comissão Eleitoral 

que estará encarregada das eleições para diretor(a) e vice-diretor(a) do CCNH foi aprovada por 

votação simbólica. A indicação para membros da comissão organizadora da pesquisa de opinião 

também foi aprovada por votação simbólica. 

 

Expediente: 

1. Comissões Assessoras de Avaliação de Estágio Probatório – relatora Heloisa 

Maltez. Tema mantido em pauta. 

2. Vacância em representação docente no ConsCCNH - relatores Renato Correa 

e Carolina Assis. Proposta do relator – incluir a vacância no processo eleitoral seguinte – aprovada 

por unanimidade. 

3. Alteração de disciplinas da Licenciatura em Física - relator Allan Xavier. 

Proposta aprovada por unanimidade. 

4. Normas para credenciamento e descredenciamento de docentes de curso - 

relator Silvio Carneiro. Tema mantido em pauta, com o mesmo relator. 

5. Estudo de impacto de afastamentos – Patrícia Sessa. Tema mantido em pauta. 

6. Indicação de banca para o edital 220/2016 (subárea: Difração e 

Espectroscopia de Materiais Magnéticos) – relator Danilo Centeno. Indicação de banca com as 

alterações sugeridas pelo relator aprovada por unanimidade.  

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


