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ATA Nº 06/2019/CCNH 

 
Ata da sexta sessão ordinária de 2019 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia vinte e 2 
dois de julho de dois mil e dezenove, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 3 
situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Santa Terezinha, Santo André. A 4 
sessão foi presidida por Paula Homem de Mello, diretora em exercício do Centro de Ciências 5 
Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: os 6 
representantes docentes Allan Moreira Xavier, Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., Danilo da Cruz 7 
Centeno, Heloísa França Maltez, Patrícia da Silva Sessa, Marco Antonio Bueno Filho, Paulo de 8 
Ávila Junior, Silvio Ricardo Gomes Carneiro; o representante dos técnicos administrativos Renato da 9 
Silva Correa; o representante discente de graduação Alex Enrique Crispim e a representante discente 10 
de pós-graduação Tatiana Pedron. Ausência justificada do diretor do CCNH, Ronei Miotto e do 11 
representante docente Dalmo Mandelli. Não votantes: Carlos Alberto Silva e Fernando Costa Mattos. 12 
Havendo quórum legal, Paula abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Paula informou sobre a 13 
nomeação dos novos conselheiros que formarão a próxima gestão do ConsCCNH a partir de agosto. 14 
2. Paula informou sobre as eleições para coordenadores, vice-coordenadores e membros das 15 
coordenações, apresentou os eleitos, apontou a necessidade de nomeação para as vagas não 16 
preenchidas e comentou sobre a intenção de efetuar trabalho com os novos coordenadores. 3. Paula 17 
informou as solicitações de cadastro, de renovação de cadastro e conclusão de programas de 18 
pesquisadores (PCs e PDCs) aprovadas no período. 4. Informou sobre a situação orçamentária da 19 
UFABC. Relatou sobre a audiência pública e sugeriu a leitura de documentos e acesso a vídeos 20 
disponíveis no site da UFABC sobre o assunto. Informou que em setembro haverá outra audiência 21 
pública e convidou a participarem. 5. Informou sobre reunião com a Reitoria realizada na última 22 
quinta, na qual foi informada que, sobre o programa Future-se, a Reitoria só dispõe das mesmas 23 
informações repassadas à comunidade e que haverá um encontro promovido pela Reitoria para 24 
discussão do tema. 6. Informou que não há retornos positivos em relação às atividades do centro em 25 
discussão com a Reitoria. 7. Informou sobre as dificuldades com o setor de malotes, sendo que existe 26 
sinalização de solução do problema com a alteração do formulário utilizado. 8. Informou que a 27 
substituição parcial de motores das capelas do bloco L tem um novo cronograma, a ocorrer entre 15 28 
de julho e 16 de agosto. 9. Informou que a Comissão de Graduação aprovou em sua última reunião os 29 
projetos pedagógicos das licenciaturas interdisciplinares LCNH e LCNE, sendo encaminhados ao 30 
ConsEPE. Informes dos Conselheiros: Silvio informou que o concurso de Filosofia e Ensino, com 31 
duas vagas, não teve nenhum aprovado, sendo que a área discutirá o assunto em plenária a ocorrer no 32 
dia 24 de julho. Ordem do dia: 1. Ata da 5ª sessão ordinária de 2019 (áudio - 00:31). Aprovada com 33 
uma abstenção de Heloísa por não estar presente. 2. Avaliações de estágios probatórios (áudio – 34 
00:31). Foram aprovadas por unanimidade as avaliações de 12 meses de: Anselmo Nogueira e 35 
Luciana Aparecida Palharini. Foi aprovada por unanimidade a avaliação de 36 meses de: Alexia Cruz 36 
Bretas. Expediente: 1. Conversão de carga didática (Interessado: Fernando Costa Mattos). (áudio - 37 
00:32). Relator: Marco Antonio Bueno Filho: Marco lembrou que o assunto já foi discutido, o 38 
conselho solicitou maiores esclarecimentos e o demandante enviou detalhamento. Explicou as 39 
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atividades e pontuou que a conversão é para o cargo, independente de quem ocupe. Destacou o 1 
diferencial da atividade de representação externa. Concluiu relatoria favorável ao deferimento da 2 
solicitação. Paula informou que em reunião da reitoria foi tratada a dificuldade de estabelecer as 3 
conversões destes cargos e que há intenção da gestão de publicar esclarecimento. Pontuou que o 4 
entendimento do CCNH é de que deve haver organograma claro. Fernando Costa Mattos explicou as 5 
atividades do cargo e fez comparativos com outros cargos. Concluiu que as atividades são similares 6 
em quantidade de trabalho às de uma coordenação de pós-graduação. Allan sugeriu que a Reitoria 7 
leve em conta os mapeamentos realizados pelos centros e o histórico. Item elevado à ordem do dia e 8 
a conversão de 30% para o cargo de Coordenador da Editora foi aprovada com uma abstenção de 9 
Arnaldo, por se sentir beneficiado pelo tipo de decisão proferida. A decisão será válida até que a 10 
normativa seja revista ou seja criado plano de cargos e encargos da UFABC. 2. Solicitação de 11 
Abertura de Editais – Bacharelado em Biotecnologia (áudio - 00:59). Relator: Heloisa França Maltez. 12 
Heloisa lembrou que o assunto foi apresentado na reunião passada. Explicou que analisou os 13 
documentos, os editais originais e as novas versões atualizadas, e em sua avaliação as sugestões 14 
foram acatadas. Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 3. Aprovação de Banca 15 
para Concurso de Gravitação (áudio - 01:06). Relator: Arnaldo R. dos Santos Jr. Arnaldo apresentou 16 
relato favorável à aprovação da banca. Paula agradeceu o professor Jesus do CMCC, que auxiliou 17 
mais uma vez no processo de análise pelo Scriplattes. Item elevado à ordem do dia e aprovado por 18 
unanimidade. 4. Avaliação e encaminhamento das propostas para aplicação da RTI – FAPESP / 19 
chamada 2019. (áudio - 01:12). Relator: Carlos Alberto da Silva relatou que a primeira reunião da 20 
nova gestão da CALGP ocorreu na segunda quinzena de maio. Explicou que a análise dos projetos é 21 
complexa e, por isto, salientou a importância das áreas que constituem a CALGP. Explicou o 22 
processo de classificação e análise da CALGP. Conselheiros tiraram dúvidas. Discutiram. Paula 23 
sugeriu encaminhar propostas da CALGP para utilização da Propes e realizar interlocuções com 24 
demandantes para tomar algumas providências, como reduções de custos. Os conselheiros 25 
concordaram. Item mantido em pauta. 5. Solicitações de alocação/realocação em LGPs (áudio - 26 
01:53). Relator: Carlos Alberto da Silva: Carlos comentou sobre medidas para otimizar os fluxos 27 
para solicitações de espaço para alocação e realocação, sendo que as solicitações serão classificadas 28 
como alocação, no caso de demandas de novos docentes, e realocação sem permuta e com permuta. 29 
Informou que a CALGP recebeu 5 demandas. Apresentou e explicou cada uma e os pareceres da 30 
CALGP. Relato elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade na íntegra, com as seguintes 31 
deliberações: solicitação de espaço de pesquisa de Valery Shchesnovich indeferida; solicitações de 32 
espaço de pesquisa deferidas de Carlos Alberto-Silva; Daniele Ribeiro de Araujo; Tiago Rodrigues; 33 
Marco Antonio Bueno e CALGP, com consequentes novas alocações por laboratório: a. L407-3, 34 
Bloco A: Ana Paula de Mattos Arêas Dau e 2 (duas) vagas disponíveis para alocação de docente em 35 
LGP; b. L503-3, Bloco A: Ana Carolina Galvão, Daniele Ribeiro de Araujo e Vinícius de Andrade 36 
Oliveira; c. L504-3, Bloco A: vazio, ou seja, disponibilidade de 3 (três) vagas para alocação de 37 
docentes em LGP; d. L703-3, Bloco A: Denise Criado Pereira de Souza, Iseli Lourenço Nantes-38 
Cardoso e Tiago Rodrigues; e. L302, Bloco L: Livia Seno Ferreira Camargo e Wagner Rodrigo de 39 
Souza; f. L304, Bloco L: vazio, ou seja, disponibilidade de 2 (duas) vagas para alocação de docentes 40 
em LGP; g. L308, Bloco L: Cristina Ribas Fürstenau e disponibilidade de 1 (uma) vaga para 41 
alocação de docente em LGP; h. L310, Bloco L: Mateus José Sudano e disponibilidade de 1 (uma) 42 
vaga para alocação de docente em LGP; i. L316, Bloco L: César Augusto João Ribeiro e Eloah 43 
Rabello Suarez; j. L104, Bloco Delta: Carlos Alberto-Silva, Daniel Carneiro Carrettiero, Fulvio Rieli 44 
Mendes e Maria Camila Almeida. LS19, Bloco A e L508, Bloco L: Kate Mamhy Oliveira Kumada, 45 
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Claudia Regina Vieira, Adriana Pugliese Netto Lamas, Allan Moreira Xavier, Breno Arsioli Moura, 1 
Claudia Regina Vieira, Fernando Luiz Cássio, Giselle Watanabe, Graciela Watanabe, João Rodrigo 2 
Santos da Silva, José Guilherme de Oliveira Brockington, Kate Mamhy Oliveira Kumada, Lúcio 3 
Campos Costa, Marcelo Zanotello, Marco Antonio Bueno Filho, Maria Beatriz Fagundes, Patricia da 4 
Silva Sessa, Robson Macedo Novais e Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal. Paula solicitou 5 
autorização do conselho para nomear comitê gestor de equipamentos multiusuários e aprovar ad 6 
referendum as solicitações até que a CALGP e o ConsCCNH decida sobre o assunto. Houve 7 
concordância do conselho. 6. Comissões de Estágio Probatório (áudio - 02:40). Renato informou que 8 
a secretaria não recebeu as indicações necessárias para compor as comissões. Allan sugeriu que pelo 9 
menos um membro de cada comissão seja da licenciatura, nas comissões que tenham licenciatura. 10 
Foi decidido criar comissão da área de Biotecnologia. Ficou acertado dos conselheiros ajudarem nas 11 
indicações. 7. Aprovação ad referendum - Análise de Mérito – Cooperação com a University of 12 
Pennsylvania (Interessado: Vani Xavier de Oliveira Junior) (áudio - 02:48). Relator: Dalmo 13 
Mandelli: item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 8. Análise de Mérito - 14 
Cooperação internacional do Plano de Trabalho sob coordenação do Prof. André Luiz Brandão - 15 
CMCC, com participação das Profªs. Claudia Regina Vieira e Kate Mamhy Oliveira Kumada. (áudio 16 
- 02:52). Relator: Dalmo Mandelli item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 9.17 
 Análise de Mérito – Plano de Trabalho (Interessada: Claudia Regina Vieira). (áudio - 02:53). 18 
Relator: Paulo de Ávila Jr.: Paulo fez o relato. Solicitou alterar categoria do plano de trabalho para 19 
pesquisa. Elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 10. Análise de Mérito – Plano de 20 
Trabalho (Interessado: Wendel Andrade Alves) . (áudio - 02:58). Relator: Patrícia da Silva Sessa: 21 
Patrícia apresentou o relato. Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 11. Alteração 22 
de Afastamento (Interessado: Otto Muller Patrão de Oliveira) (áudio - 03:03). Relator: Danilo da 23 
Cruz Centeno: Danilo apresentou o relato. Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 24 
12. Prorrogação de Afastamento Internacional (Interessado: Fernando Giacomelli) (áudio - 03:07). 25 
Relator: Allan Moreira Xavier: Allan apresentou o relato, elogiou a documentação apresentada e 26 
sugeriu que os cursos e direção distribuam os créditos de forma adequada no retorno do docente. 27 
Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 13. Solicitação de Afastamento Superior a 28 
59 dias (Interessado: Luiz Fernando Barrére Martin). (áudio - 03:10). Relator: Silvio Ricardo G. 29 
Carneiro: Silvio apresentou o relato e elogiou a documentação apresentada. Item elevado à ordem do 30 
dia e aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, a presidente deu por encerrada a sessão às 17 31 
horas e 34 minutos da qual eu, Renato da Silva Correa, secretário-executivo do CCNH, lavrei a 32 
presente ata.33 
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