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Ata da sessão ordinária nº 06/2017 - CCNH – ConsCCNH 

Ata da sexta sessão ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

minutos do dia dez de julho de dois mil e dezessete, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

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

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

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

Paula Homem de Mello, os representantes docentes Alysson Fabio Ferrari, Arnaldo Rodrigues 7 

dos Santos Júnior, Danilo da Cruz Centeno, Giselle Watanabe, Márcio Santos da Silva, Marcelo 8 

Augusto Christoffolete, Renato Rodrigues Kinouchi e Tiago Rodrigues, a representante dos 9 

técnicos administrativos Natasha Ramos Morare e o representante discente de graduação Thales 10 

Rocha Macedo. Convidados: professoras Cristina Fróes de Borja Reis (CECS) e Anastasia Guidi 11 

Itokazu, pelo Grupo de Trabalho para Igualdade de Gênero; professores André Luis La Salvia, 12 

Suze Oliveira Piza e Luiz Fernando Barrere Martin, docentes da área de Filosofia. Não votantes: 13 

Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. Havendo quórum 14 

legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou as solicitações aprovadas 15 

no período de cadastro de pesquisador doutor colaborador (PDC) de Aurelien Vivancos 16 

(Ciências Biológicas; supervisor: Gustavo Muniz Dias), Fabio Ferreira da Silva (Ciência e 17 

Tecnologia/Química; supervisor: Bruno Lemos Batista), Flávio de Oliveira Leme (Ciência e 18 

Tecnologia/Química; supervisora: Ivanise Gaubeur), Juliana Casares A. Chaves (Ciências 19 

Biológicas; supervisora: Iseli Lourenço Nantes), Maria das Graças da Silva Valenzuela (Ciência 20 

e Tecnologia/Química; supervisora: Elizabete Campos de Lima) e Núbia Mantovani Fardin 21 

(Ciências Biológicas; supervisor: Daniel C. Carretiero); e de pesquisador colaborador (PC) de 22 

Jens König (Biossistemas/Biotecnociências; supervisor: Luciano Puzer) e Victor Ponci (Ciência 23 

e Tecnologia/Química; supervisor: João Henrique Ghilardi Lago). 2. Apresentou a resposta 24 

recebida da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) à 25 

solicitação do ConsCCNH referente ao orçamento da UFABC. Tendo o conselho considerado os 26 

esclarecimentos insuficientes, Marcelo propôs que o pró-reitor seja convidado para a próxima 27 

sessão, e que seja feito um levantamento das dúvidas, sendo acatado parcialmente – como a 28 

próxima sessão será a primeira dos membros do novo mandato, ficou acertado que o pró-reitor 29 

seria convidado para uma sessão futura deste conselho, a fim de tratar do tema. Foi solicitado aos 30 

conselheiros que encaminhassem suas dúvidas ao e-mail da secretaria do ConsCCNH. Neste 31 

momento, Ronei deu a palavra a Cristina Froes e Anastasia Itokazu, para a exposição rápida do 32 

relatório do GT de Gênero. As docentes comentaram sobre os objetivos do GT e sobre as metas 33 

atingidas, em especial a de promover concursos interdisciplinares na área de estudos de Gênero 34 

nos centros, e agradeceram o apoio dos diretores dos centros. Ambas deixaram a sessão às 35 

14h19. Retomada a pauta dos Informes da Direção: 3. Apresentou um quadro sinótico das 36 

autorizações que foram concedidas a docentes do centro para realização de atividade externa, ao 37 

longo do último ano. Lembrou que este informe será apresentado anualmente ao conselho de 38 

centro e, em seguida, ao ConsEPE. 4. Expôs a versão final da minuta do ato decisório que aprova 39 

o relatório do GT-Vagas, a ser publicado no Boletim de Serviço. 5. Apresentou o resultado do 40 

processo eleitoral para o ConsCCNH – gestão 2017-2019. Informou que o fato de ter restado 41 

uma vaga não preenchida de representação docente será apreciado pelos membros da próxima 42 

gestão do ConsCCNH. 6. Paula esclareceu quanto à lógica adotada pela Comissão de Vagas para 43 

definir quantos professores visitantes cada centro pode contratar, sendo que segundo esta 44 
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metodologia, o CCNH poderia contratar, para o total de seus cursos, até 30 docentes nesta 1 

modalidade. Não havendo informe dos conselheiros, o presidente passou à Ordem do dia: 1. 2 

Atas das sessões 4ª e 5ª ordinárias, e 2ª extraordinária – relator: Ronei Miotto: as atas das 3 

sessões 4ª e 5ª ordinárias foram aprovadas com duas abstenções (Tiago e Giselle, por ausência à 4 

sessão). A ata da 2ª extraordinária foi aprovada com três abstenções (Arnaldo, Giselle e Renato, 5 

por ausência à sessão). 2. Avaliações em estágio probatório: as avaliações favoráveis de 12 6 

meses da professora Nathalie de Almeida Bressiani (Filosofia) e de 24 meses de Lucas Almeida 7 

Miranda Barreto (Física) foram aprovadas por votação simbólica. 3. Ad Referendum: indicação 8 

Paula Priscila Braga para Comissão de Avaliação Estágio Probatório da Filosofia – relator: 9 

Ronei Miotto. O relator lembrou que Renato havia relatado na sessão anterior a intenção de 10 

desligamento de Flamarion Caldeira Ramos da comissão de avaliação de estágio probatório, bem 11 

como a intenção de Paula Priscila Braga em atuar nesta comissão. A indicação foi aprovada por 12 

unanimidade. 4. RTI-FAPESP – relator: Danilo Centeno: O relator lembrou que o único item 13 

pendente de aprovação era o computador para ressonância magnética nuclear – item 11. 14 

Informou que a PROPES concordou em se incumbir dos custos de manutenção do equipamento. 15 

Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento, passou-se ao 16 

Expediente: 1.  Bancas de concursos docentes da área de Química – relator: Alysson Fabio 17 

Ferrari. Alysson apresentou seu relato favorável à indicação proposta e recomendando a 18 

elevação à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a proposta de banca foi aprovada por 19 

unanimidade. 2.  Bancas de concursos docentes da área de Filosofia – relator: Tiago Rodrigues. 20 

Tiago expôs seu relato recomendando, para as três bancas propostas, a troca de um dos nomes 21 

dos titulares internos pelo nome de um dos suplentes externos, visando evitar a possibilidade de 22 

haver três titulares internos na banca. Luiz Fernando pontuou que as indicações foram aprovadas 23 

em plenária e qualquer modificação precisaria passar novamente em discussão, solicitando a 24 

manutenção da indicação proposta. Paula destacou a necessidade de justificar a indicação de dois 25 

membros de fora do estado como membros titulares, sendo que dois professores residentes no 26 

estado de São Paulo foram indicados para suplentes nesta banca. Comentou que, para propostas 27 

de banca que são apresentadas à Comissão de Vagas com tal configuração, a Comissão costuma 28 

modificar a ordem indicada pela coordenação do curso. Ronei propôs que a sugestão do relator 29 

seja devolvida à área demandante para apreciação, questionando a motivação para a indicação de 30 

dois membros internos titulares – e sugerindo a indicação de três membros externos e um interno 31 

– bem como para a indicação de membros titulares de outros estados, sendo acatado. O item 32 

retornará à pauta da ordem do dia da próxima sessão. 3. Bancas de concursos docentes da área 33 

de Física – relator: Danilo Centeno. Danilo apresentou seu relato, discutindo cada edital 34 

individualmente. O relator recomendou a aprovação das bancas propostas para os editais 222, 35 

224 e 226B, mas questionou a indicação de titulares e suplentes residentes em outros estados 36 

para os editais 225 e 226A – Gravitação. Paula apontou a indicação de co-autoria em trabalho 37 

científico citada no formulário para um dos suplentes indicados na banca do edital 225, a qual 38 

inviabilizaria a indicação deste docente para a banca. Ronei propôs que as duas indicações de 39 

banca sejam devolvidas à área demandante para mais esclarecimentos e retornem à ordem do dia 40 

da sessão seguinte, sendo acatado. Quanto às bancas propostas para os editais 222, 224 e 226B, 41 

seguindo a indicação do relator, o tema foi elevado à ordem do dia. Em votação, a aprovação das 42 

bancas destes três editais foi aprovada por unanimidade. Arnaldo sugeriu a inversão de pauta 43 

com antecipação do item 9. Marcelo pontuou que quanto aos itens 5 a 10 do expediente, todos 44 

apresentaram parecer favorável para a elevação à ordem do dia e aprovação, sendo recomendável 45 

sua apreciação em bloco. Ambas as sugestões foram acatadas. 9. Edital para a vaga 46 
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interdisciplinar em Questões de Gênero – relator: Renato Kinouchi. O relator expôs seu relato 1 

favorável à aprovação do Edital. 5. Editais da Licenciatura em Ciências Biológicas – relator: 2 

Renato Kinouchi – O relator manifestou seu parecer favorável à aprovação do Edital, destacando 3 

somente a grande quantidade de livros indicados na bibliografia. 6. Editais do Bacharelado em 4 

Ciências Biológicas – relatora: Gisele Watanabe. A conselheira expôs seu relato favorável à 5 

aprovação do Edital, destacando ter recebido parecer favorável de docentes da área quanto à 6 

bibliografia proposta. 7. Editais da Licenciatura em Química – relator: Arnaldo Rodrigues. 7 

Arnaldo apresentou seu relato favorável à aprovação do Edital. Ronei destacou como ponto 8 

positivo deste edital o fato de explicitar a interface com disciplinas de bacharelado 9 

interdisciplinar. 8. Editais do Bacharelado em Química – relator: Alysson Fabio Ferrari. 10 

Alysson apresentou seu relato favorável à aprovação do Edital. 10. Editais do Bacharelado em 11 

Física – relator: Rodrigo Cunha. Na ausência do relator, Marcio expôs o relato favorável à 12 

aprovação do Edital. Foi proposta a elevação dos itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10 à ordem do dia, sendo 13 

acatada. Na ordem do dia, Ronei questionou os relatores quanto à inserção dos bacharelados 14 

interdisciplinares nos editais destes concursos. Giselle pontuou, quanto ao edital de imunologia, 15 

não constar indicação de áreas interdisciplinares. Paula sugeriu que se inclua uma disciplina 16 

semelhante a Bases Experimentais. Marcelo afirmou que a inclusão de alguma disciplina ligada a 17 

metodologia científica, ensino e/ou experimentação atenderia a esta necessidade. Ronei 18 

consolidou a proposta, sugerindo a inclusão de item no conteúdo programático dos três editais do 19 

Bacharelado em Biologia, sendo acatado e tendo a anuência dos representantes da área presentes 20 

à sessão. As minutas dos outros editais em pauta foram verificadas, confirmando-se a existência 21 

de itens claramente relacionados às temáticas de pelo menos uma disciplina ligada a 22 

bachareladas interdisciplinares. Em votação, os itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10 foram aprovados por 23 

unanimidade. 4. Expansão de uma vaga para o edital de Filosofia e Ensino – relator: Arnaldo 24 

Rodrigues. Arnaldo expôs seu relato contrário à expansão da vaga, considerando a 25 

impossibilidade prática da operação explicitada por parecer da Comissão de Vagas. Ronei 26 

relatou ter sido contatado por Daniel Pansarelli, do NDE da Licenciatura em Filosofia, que 27 

pontuou ser difícil à área propor um novo edital que não contenha elementos já presentes no 28 

edital 218/2016, por este contemplar as necessidades atuais da área. Acrescentou que, segundo 29 

Daniel, o NDE teria deliberado por aguardar a realização do concurso e por solicitar 30 

posteriormente a expansão da vaga, se houver candidatos aprovados. Ronei destacou a 31 

necessidade de a vaga em questão ser desvinculada das 16 alocadas ao CCNH pelo GT “40 32 

Vagas”. Paula relatou a consulta realizada à mesa na última sessão da Comissão de Vagas, na 33 

qual recebeu do presidente a resposta de que seria impossível a expansão de vagas do edital neste 34 

momento, visto que configuraria mudança de um processo seletivo para o qual já foram 35 

recebidas inscrições – fato que representaria alto risco de interposições de recurso ao certame – e 36 

a recomendação de que a área aguarde o andamento do concurso para, depois, solicitar o 37 

reaproveitamento do segundo candidato mediante recomendação explícita da banca, caso haja 38 

mais de um aprovado. Ronei propôs que o Conselho não delibere acerca desta vaga antes da 39 

conclusão do edital, sendo acatado. Destacou que, no âmbito do CCNH, a vaga permanece 40 

atribuída à Licenciatura em Filosofia em conformidade com o resultado do estudo do GT Vagas 41 

docentes, sendo indicada à Comissão de Vagas como vaga suspensa. Recomendou à área 42 

demandante que elabore um edital, a ser pautado em sessão extraordinária do conselho caso a 43 

Comissão de Vagas o exija como condição para a utilização desta vaga. Solicitou registrar 44 

expressamente que nenhum dos conselheiros entende haver quaisquer dúvidas quanto ao 45 

pertencimento desta vaga à área de Licenciatura em Filosofia. Marcio Silva deixou a sessão às 46 
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16h50. 11. Processo eleitoral para a escolha da nova direção do CCNH – relatora: Natasha 1 

Morare. A relatora citou a aprovação das minutas referentes ao processo eleitoral dos novos 2 

reitor e vice-reitor, diretor e vice-diretor no ConsUNI. Recomendou a realização da consulta à 3 

comunidade, e a indicação de membros para as comissões eleitorais e de organização da pesquisa 4 

de opinião. Ronei propôs elevar à ordem do dia, sendo acatado. Foi colocada em votação a 5 

realização de pesquisa de opinião à comunidade para a escolha de diretor e vice diretor, a qual 6 

foi aprovada com uma abstenção (Marcelo Christoffolete, por conflito de interesse). Quanto à 7 

indicação de membros para a comissão eleitoral, Ronei solicitou a colaboração dos conselheiros 8 

em indicar nomes, lembrando que não podem ser membros do Conselho. A secretaria sugeriu, 9 

como representantes técnico-administrativos, Natasha Morare e Rodrigo Silva para a Comissão 10 

Eleitoral e Priscila Arakaki e Paulo Victor, servidor do Núcleo de Tecnologia da Informação 11 

(NTI), para a Comissão organizadora da Pesquisa de Opinião. Quanto à indicação de 12 

representantes discentes da graduação e da pós-graduação, o representante discente Thales 13 

concordou em prospectar interessados entre os discentes e trazer propostas de nomes para a 14 

próxima sessão do Conselho. Os docentes Alysson Ferrari e Renato Kinouchi se voluntariaram 15 

para compor a comissão eleitoral. O item foi encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte. 12. 16 

Taxa de Ressarcimento Institucional – relator: Ronei Miotto. O relator informou que os recursos 17 

de TRI não foram creditados até o momento, impossibilitando sua utilização. Acresceu que 18 

apesar disso, o prazo de descentralização dos recursos expirará em 28/07, data em que a 19 

PROPLADI recolherá os recursos que não foram empenhados. Propôs a elaboração de termo de 20 

descentralização de recursos à FUNDEP, o que permitiria um prazo maior para a aplicação do 21 

recurso, sendo acatado pelo Conselho. Informou que o projeto será apreciado em sessão futura. 22 

Solicitou a antecipação do item 15, sendo acatado. 15. Redistribuição de professor sênior – 23 

relator: Ronei Miotto. Ronei informou a inexistência de indicações, pontuando que a vaga será 24 

devolvida à reitoria. Não houve manifestações. 13. Solicitação de prorrogação de afastamento 25 

pós-doc de Gustavo Dalpian – relator: Marcelo Christoffolete. Marcelo apresentou seu relato 26 

favorável à aprovação da prorrogação de afastamento, considerando os pareceres favoráveis da 27 

coordenação do bacharelado e da pós-graduação em Física. Ronei recomendou maior cautela nas 28 

próximas análises de afastamentos desse tipo, tendo em vista a incerteza quanto à possibilidade 29 

de contratação de professores visitantes para substituir estes docentes afastados. Sugeriu 30 

acrescentar como critério de análise o impacto do afastamento nas atribuições didáticas. 31 

Recomendou também às áreas com vagas disponíveis estudar a possibilidade de contratação de 32 

professores visitantes. Acatando o parecer do relator, o tema foi elevado à ordem do dia. Em 33 

votação, a solicitação de prorrogação foi aprovada por unanimidade. 14. Solicitação de 34 

afastamento para pós-doc de Alysson Fabio Ferrari – relator: Marcelo Christoffolete. Alysson 35 

declarou conflito de interesse. Marcelo expôs relato favorável ao afastamento. Acatando o 36 

parecer do relator, o tema foi elevado à ordem do dia. Em votação, o afastamento foi aprovado 37 

com uma abstenção (Alysson, por conflito de interesse). Esgotada a pauta, o presidente 38 

agradeceu aos membros pela cooperação nos dois anos do mandato que se encerra nesta data, 39 

parabenizando os membros pela postura profissional. Ato contínuo, deu por encerrada a sessão 40 

às dezessete horas e cinquenta minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-executiva 41 

do CCNH, lavrei a presente ata. 42 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 
 

Ronei Miotto 

Diretor 


