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Sinopse da sessão ordinária nº 07/2019/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 07ª 

sessão ordinária de 2019 do Conselho do CCNH, realizada no dia 26 

de agosto, às 14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção: 

1. Ronei informou as solicitações de cadastro, de renovação de cadastro e conclusão de 

programas de pesquisadores (PCs e PDCs) aprovadas no período.  

2. Informou sobre a solicitação de atividades esporádicas aprovadas dos professores Luciana 

Zaterka e André Luis La Salvia. 

3. Informou sobre os custos com concursos e como orientar as áreas na ocasião de montagem 

das bancas, em relação a esses custos. 

4. Informou sobre o cancelamento do afastamento do Prof. Otto Oliveira de 01/09/2019 a 

15/05/2020. 

5. Informou sobre a previsão para entrega do Bloco Zeta em SBC, porém sem previsão de 

limite orçamentário para utilização. 

6. Informou sobre a discussão da revisão do PDI, e que na próxima reunião do ConsUni deve 

ser apresentado os resultados. 

7. Informou sobre as reuniões entre reitoria e diretores de centros que estão ocorrendo, que os 

Centros terão regimento interno pra descrever a estrutura operacional e que os parâmetros mínimos para 

todos os Centros estão sendo discutidos. 

 

Informes dos Conselheiros:  

1. Conforme solicitação do Prof. Marco Antonio, Allan Xavier informa sobre tentativa de 

arrombamento do laboratório L-508. 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 6ª sessão ordinária de 2019 (áudio - 00:18) – Aprovada por unanimidade.  

 

Expediente:  

Ronei solicita a inversão de pauta, sendo a mesma aprovada pelos conselheiros. 

 2. Mapeamento dos Espaços de Pesquisa do CCNH - Relator: Carlos Alberto da Silva - O 

documento será publicado e divulgado por e-mail para que os docentes possam conferir e se manifestar em 

caso de divergências. Item mantido em pauta para a próxima reunião. 

3. Representantes do ConsCCNH na CALGP - Relator: Ronei Miotto – Ronei apresentou a 

única chapa inscrita de Paulo de Ávila Júnior e João Henrique G. Lago. Item elevado à ordem do dia e 

aprovado por unanimidade.  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

4. Ad Referendum Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 

053/2019, na área de Filosofia/subárea Filosofia Geral - Relator: Ronei Miotto – Item elevado à ordem do 

dia e aprovado por unanimidade. 

5. Solicitação de Abertura de Processo Seletivo Licenciatura em Filosofia – Professor 

Visitante – Relator: Paulo de Ávila Jr. (01:12) – Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

6. Solicitação de Abertura de Concurso Licenciatura em Filosofia – Professor Adjunto – 

Relator: Allan Moreira Xavier (01:20) - Acatado as sugestões de modificações. Item elevado à ordem do 

dia e provado por unanimidade. 

7. Comissões de Estágio Probatório - Relator: Vinicius de Andrade Oliveira (01:39) - Item 

elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

8. Planejamento da Alocação Didática 2020 – Relator: Ronei Miotto (01:45) – Item mantido 

em pauta. 

9. Ouvidoria do ConsCCNH – Relator: Ronei Miotto (01:47) – Indicado Allan Moreira Xavier 

como Ouvidor Titular e João Rodrigo S. da Silva como Adjunto. Item elevado à ordem do dia e aprovado 

por unanimidade. 

10. Reconsideração do indeferimento da solicitação de conversão de carga didática em 

administrativa de Javier Acuna – Relatora: Patrícia Sessa  (01:49) - Item mantido em pauta para a próxima 

reunião. 

11. GT responsável por realizar estudos sobre espaços de gabinetes de docentes - Relator: 

Ronei Miotto (02:14) – Item mantido em pauta para a próxima reunião. 

1. Avaliação e encaminhamento das propostas para aplicação da RTI – FAPESP / chamada 

2019 - Relator: Carlos Alberto da Silva (02:18) – Após discussões, item mantido em pauta para a próxima 

reunião. 

 

 

 

Isabella Soares Rossi 

Técnica em Secretariado 


