
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

1 

 

 

Sinopse da sessão ordinária nº 08/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 8ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 26 de setembro, às 14h00, 

na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Prof. Ronei Miotto informou o recebimento e aprovação das solicitações de 

cadastro como pesquisador doutor colaborador (PDC) de Cintia Kawai (Nanociências e 

Materiais Avançados, supervisor: Iseli Lourenço Nantes), Flavio de Oliveira Leme (Ciência e 

Tecnologia/Química, supervisor: Ivanise Gaubeur), Paula Silvia Haddad (Ciência e 

Tecnologia/Química, supervisor: Amedea Barozzi Seabra), Poliana Ramos Cardoso 

(Biotecnociência, supervisor: Danilo da Cruz Centeno), Thiago de Carvalho Cipriano 

(Nanociências e Materiais Avançados, supervisor: Wendel Andrade Alves) e William Couto 

Corrêa de Lima (Física, supervisor: Vilson Tonin Zanchin); e das solicitações de cadastro como 

pesquisador colaborador (PC) de Thiago Rahal Morais (Ciência e Tecnologia/Química, 

supervisor: João Henrique Ghilardi Lago), Milena Trevisan Pelegrino (Ciência e 

Tecnologia/Química, supervisor: Amedea Barozzi Seabra) e Natalia Fernanda Quintiliano 

(Ciência e Tecnologia/Química, supervisor: João Henrique G. Lago).  

2. Apresentou o parecer ad hoc sobre o relatório final da pesquisadora 

colaboradora Romarly Fernandes da Costa. Foi solicitado que os próximos pareceres incluam 

também o nome do supervisor. 

3. Comentou a recomendação CPCO nº 02/2016, que trata da necessidade de 

os docentes em regime de dedicação exclusiva (RDE) que realizarem colaboração remunerada 

apresentarem a documentação estabelecida na resolução ConsUNI 135. Foi acordado que o 

conselho deve continuar analisando o mérito acadêmico-científico das propostas de parceria. 

4. Transmitiu a resposta da FAPESP autorizando a transposição da verba de 

reserva técnica institucional (RTI) de 2016 para 2017, devido à iminência da entrega das 

instalações do bloco L e a necessidade de reforma nas capelas dos laboratórios do CCNH  no 

bloco Delta. Informou que as mudanças na resolução que trata da alocação de recursos para RTI 

serão pautadas em sessão futura do ConsCCNH.  

5. Informou que a coordenação da Assessoria de Cooperações Institucionais e 

Convênios (ACIC) participará de uma sessão extraordinária do ConsCCNH para esclarecer 

dúvidas acerca de convênios e outras formas de parceria institucional. 
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6. Informou sobre o agendamento, a pedido da Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), de sessão extraordinária para apresentação do 

orçamento para 2017 para o dia 24 de outubro às 14h00. As coordenações de cursos também 

serão convidadas para esta sessão.  

7. Informou que, como todas as vagas docentes disponíveis foram utilizadas 

nos últimos editais, não será possível apreciar solicitações de expansão de vaga, incluindo a do 

edital 286/14 de Ensino de Biologia, caso não haja o surgimento de novas vagas, assim como 

não será possível analisar a solicitação do Bacharelado em Química pela revisão do GT-

Docentes. 

 

Informes dos Conselheiros:  

Não houve. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação das Atas da 6ª sessão ordinária, 7ª sessão ordinária, 1ª sessão 

extraordinária e 2ª sessão extraordinária: A ata da 6ª sessão foi aprovada por unanimidade; a 

ata da 7ª sessão, com as alterações sugeridas, foi aprovada por unanimidade; a ata da 1ª sessão 

extraordinária foi aprovada com 2 abstenções (Alysson e Fernando, ausentes à reunião) e a ata da 

2ª sessão extraordinária, com as alterações sugeridas, foi aprovada com 1 abstenção (Fernando, 

ausente à reunião). 

2. Avaliações em estágio probatório: o estágio probatório (30 meses) de Bruno 

Nadai foi aprovado por votação simbólica. 

3. Indicação ad referendum de substituição de membro da banca do concurso 

edital 204/2015 (área: Filosofia; subárea: Filosofia Contemporânea) – Relator: Prof. Ronei 

Miotto: indicação ad referendum foi aprovada por unanimidade. 

4. Adequação do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências Biológicas 

– Relator: Prof. Dalmo Mandelli: proposta de PPC aprovada por unanimidade. 

 

Expediente: 

1. Indicação de banca examinadora para concurso de professor adjunto - 

edital 201/2015 (área: Química; subárea: Bioquímica) – Relator: Prof. Marcelo Augusto 

Christoffolete: elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade. 

2. Indicação de banca examinadora para concurso de professor adjunto - 

edital 208/2015 (área: Química; subárea: Química Inorgânica) – Relator: Prof. Danilo da Cruz 

Centeno: elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade.           
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3. Alteração de data de afastamento para pós-doutoramento de Gustavo M. 

Dalpian – Relator: Prof. Ronei Miotto: elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade. 

4. Indicação para a Brigada de Incêndio – Relator: Prof. Ronei Miotto: Ronei 

informou que os docentes Hueder Paulo Moisés de Oliveira e Heloísa França Maltez foram 

indicados para a atividade, por terem se voluntariado. 

5. Indicação para o Escritório de Integridade em Pesquisa da UFABC – 

Relator: Prof. Ronei Miotto: a direção contatará as voluntárias para definir quem será indicado 

como titular e como suplente, apresentando o resultado na próxima sessão do conselho.     

6. Gabinetes de docentes do CCNH – Relator: Prof. Ronei Miotto: a direção 

informou sobre a carência de gabinetes para alocação dos novos docentes e apresentou estudo da 

Divisão Administrativa e da Prefeitura Universitária para mitigar o problema. 

7. Alocação Didática 2017 – Relator: Prof. Ronei Miotto: o planejamento da 

alocação didática, alinhado pela direção em reuniões com as coordenações dos cursos, será 

apresentado na próxima sessão.  

 

Sessão encerrada às 17h02.         


