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Ata da sessão extraordinária nº 08/2015 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da oitava sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

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

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

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

André. 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 

Renato Rodrigues Kinouchi, Wagner Carvalho, Marcelo Augusto Christoffolete, Fernando Luiz 8 

Cássio Silva, Marcio Santos da Silva e Marcos de Abreu Ávila. Convidados: Fernando Heering 9 

Bartoloni, coordenador responsável pelo projeto RTI FAPESP 2012/2013, e André Sarto Polo, 10 

coordenador responsável pelo projeto RTI FAPESP 2013/2014.   Não votantes: Renato da Silva 11 

Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH.  Ausentes: representante docente 12 

Dalmo Mandelli e representante técnico-administrativa Natasha Ramos Morare. Havendo 13 

quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão com o tema da Ordem do Dia: 1. Relatórios RTI 14 

FAPESP 2013 e 2014 – Relator Prof. Ronei Miotto. Prof. Fernando Bartoloni apresentou 15 

brevemente o relato RTI FAPESP 2012/2013, mencionando as ocorrências que levaram à 16 

alteração da vigência do projeto e aos pedidos de transposição de verba. Prof, Ronei agradeceu 17 

aos professores Fernando e André, coordenadores dos projetos RTI FAPESP 2012/2013 e 18 

2013/2014 pelo trabalho realizado. Prof. Marcos apontou a necessidade de uma correção à 19 

página 11 do relato, pois na referência 4 o título indicado trata-se de um subprojeto e não de um 20 

projeto. Prof. Marcelo elogiou o fato de os relatórios conterem o resumo de despesas e a lista de 21 

projetos atendidos, e sugeriu que ambos os relatórios contenham estes itens, podendo ser 22 

adotados como modelo para os futuros relatórios. Prof. Wagner criticou o fato de o responsável 23 

do projeto ser o responsável pelos pagamentos, sobrecarregando-o. Prof. Ronei mencionou a 24 

realização de uma reunião administrativa em 10/12/2015, na qual verificará a viabilidade de os 25 

setores administrativos assumirem esta função. Prof. Marcos sugeriu a indicação de um 26 

tesoureiro para o projeto. Prof. Fernando Bartoloni aponta o fato de a conta aberta para o projeto 27 

estar em nome do responsável; considerando isso, seria mais viável consultar à FAPESP sobre a 28 

possibilidade de se habilitar a realização online de pagamentos. Em votação, o relatório RTI 29 

FAPESP 2012/2013 foi aprovado por unanimidade com as modificações sugeridas. Prof. André 30 

Polo comentou sobre o projeto RTI FAPESP 2013/2014, mencionando os dois problemas 31 

enfrentados: dificuldade nos trâmites de importação pela universidade e a não utilização integral 32 

da verba por docente solicitante. Mencionou o acréscimo do número do projeto FAPESP e do 33 

resumo de gastos realizados ao modelo do relatório. Em votação, o relatório RTI FAPESP 34 

2013/2014 foi aprovado por unanimidade com as modificações sugeridas.  O presidente 35 

convocou uma sessão extraordinária para as catorze horas e trinta e cinco minutos, tendo como 36 

pauta única a votação da ata da presente sessão. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada 37 

a sessão às catorze horas e vinte e cinco minutos, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária 38 

do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 39 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor

 


