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Ata da sessão ordinária nº 08/2017 - CCNH – ConsCCNH 
 

Ata da oitava 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 vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, na sala 312-3, da Universidade 3 

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

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

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

presidente Paula Homem de Mello, os representantes docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos 7 

Júnior, Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, João Rodrigo Santos 8 

da Silva, Luciano Puzer e Patrícia da Silva Sessa, o representante dos técnicos administrativos 9 

Renato da Silva Correa, a representante discente de graduação Ariane Alves Vigato e o 10 

representante discente de pós-graduação Thales R de Macedo. Não votantes: Priscila Moura 11 

Arakaki e Raquel de Freitas Silva Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Havendo quórum 12 

legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro 13 

aprovadas no período, de pesquisador doutor colaborador (PDC) de Gabriel Capella Machado 14 

(Biossistemas; supervisor: Sérgio Daishi Sasaki), Juan Carlos Alvarez Quiceno (Física; 15 

supervisor: Gustavo Martini Dalpian), Michel Cabrera Baez (Física; supervisor: Marcos de 16 

Abreu Ávila), Sérgio Augusto Coelho de Souza (Ciências Biológicas; supervisor: Gustavo 17 

Muniz Dias) e Victoriano Ramón Vallejo Calzada (Ciências Biológicas; supervisor: Erico 18 

Fernando Lopes Pereira da Silva); de pesquisador colaborador (PC) de Bianca Molinari Franco 19 

(Química; supervisora: Eloah Rabello Suarez), Deisy Viviana Aristizabal Giraldo (Física; 20 

supervisor: Marcos de Abreu Ávila), Larissa Gardiano Lima (Ciências Biológicas; Maria Camila 21 

Almeida), Nathália Fernandes Canassa (Ciências Biológicas; supervisor Anselmo Nogueira) e 22 

Júlia Maia do Amaral (Química; supervisora: Juliana dos Santos de Souza); e de renovação de 23 

cadastro da PDC Cinthia Kawai (Nanociências; supervisor: Iseli Loureiro Nantes). Danilo 24 

Centeno pontuou uma incorreção na pauta, por ter sido citado como orientador de Sérgio 25 

Augusto. Foi constatado que o orientador deste PDC é Gustavo Muniz Dias, e a informação foi 26 

retificada. 2. Informou que o projeto RTI 2015/2016 foi submetido à FAPESP e está aguardando 27 

manifestação. 3. Ronei comentou que a coordenação do Bacharelado em Biotecnociências 28 

solicitou a discussão do projeto do curso no ConsCCNH. Solicitou voluntários para apreciação 29 

do projeto; Dalmo relatará o tema na próxima sessão. 4. Alocação de espaços docentes: 30 

comentou que neste momento o centro está sem gabinetes docentes disponíveis, inclusive no 31 

campus São Bernardo. Acresceu que foi aprovada na Comissão de Vagas a alocação de três 32 

professores visitantes sêniores para o CCNH. Comentou que vários dos docentes recém-33 

admitidos ao centro optaram pela alocação no campus São Bernardo, mas que houve dificuldade 34 

em se aplicar as normas de alocação no contexto atual. Renato revisará a Resolução ConsCCNH 35 

nº 02/2016 para a sessão seguinte, visando eliminar as ambiguidades observadas. 5. Ronei 36 

informou o reconhecimento, no mês de setembro, do curso de Licenciatura em Filosofia pelo 37 

MEC. Parabenizou o trabalho da coordenadora do programa e elogiou a proposta do curso. 6. 38 

Informou que os estudos do Grupo de Trabalho de Alocação Didática do CCNH estão na fase 39 

final, faltando apenas a elaboração do relatório final. Sugeriu que o relatório do GT fosse 40 

analisado inicialmente não como uma minuta de resolução, mas de forma pontual com base no 41 

mérito das questões; e que, após esta primeira discussão, o texto fosse formatado como minuta e 42 

apreciado novamente pelo conselho. Patrícia Dantoni relatará o tema. 7. Informou que o recurso 43 

à negativa de autorização de afastamento com ônus limitado para a professora visitante Ana 44 
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Amélia foi apresentada ao ConsEPE, mas foi negada com base em parecer da Procuradoria 1 

Jurídica. Acrescentou que também foi apresentado recurso ao ConsUNI e à Reitoria. Informou 2 

que, caso estes recursos sejam negados, será apresentado recurso ao MEC conforme sugerido no 3 

parecer da Procuradoria. 8. Comentou sobre andamentos das indicações de bancas de concurso 4 

docente mais recentes. Patrícia Dantoni deixou a sessão às 14:50. Informes dos conselheiros: 1. 5 

Renato comentou sobre o processo eleitoral para indicação de diretor e vice-diretor do CCNH, e 6 

lembrou a todos que a sessão eleitoral será realizada em 30 de outubro. Solicitou a colaboração 7 

dos conselheiros em divulgarem a realização da consulta pública não-vinculante, que será 8 

realizada nos dias 18 e 19 de outubro por meio do sistema eleitoral da UFABC. 2. Informou 9 

sobre a realização do evento Semana da Química, com apoio do centro. 3. Comentou sobre a 10 

alteração, efetuada pela SUGEPE, dos procedimentos para solicitação de afastamento. 4. 11 

Comentou que o CETIC estabeleceu cotas de impressão por perfis e acrescentou que, por conta 12 

disso, os servidores técnico-administrativos não serão autorizados a realizar impressões para 13 

docentes na secretaria. Passou-se à Ordem do dia. 1. Atas da 6ª e 7ª sessões ordinárias – 14 

relator: Ronei Miotto: A secretaria informou ter recebido algumas propostas de alteração, que 15 

foram contempladas. Ronei propôs que as atas fossem votadas em bloco, sendo acatado. As atas 16 

foram aprovadas por unanimidade. 2. Avaliações em estágio probatório: a avaliação de 12 meses 17 

favorável à continuação em estágio probatório de Paulo Jonas de Lima Piva foi aprovada por 18 

unanimidade. 3. Ad referendum editais de Ensino de Biologia – relator: Ronei Miotto: O relator 19 

explicou a necessidade da alteração ad referendum dos editais submetidos mais recentemente 20 

pela Licenciatura em Ciências Biológicas, motivada pelo alerta da SUGEPE de que faziam 21 

referência a uma área específica para a qual ainda há um concurso vigente, o que poderia dar 22 

margem à interposição de recurso. Como o edital já houvera sido aprovado pelo ConsCCNH, a 23 

remoção do texto “Ensino de Biologia” do nome do concurso foi aprovada em caráter ad 24 

referendum pela direção. Em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao 25 

Expediente: 1. Comissões Assessoras de Avaliação de Estágio Probatório – relatora Heloisa 26 

Maltez. Heloísa apresentou seu relato, lembrando que pelo fato de o único representante da área 27 

de Filosofia ainda não ter concluído o estágio probatório, a área indicou o professor Daniel 28 

Pansarelli para presidir a comissão de avaliação da área, por critério de tempo de serviço na 29 

UFABC. A relatora recomendou a aprovação das indicações propostas, conforme segue: para a 30 

comissão da Grande Área de Ciências Biológicas: Danilo da Cruz Centeno (presidente), 31 

Marcella Pecora Milazzotto e Charles Morphy Dias dos Santos; para a comissão da Grande Área 32 

de Filosofia: Daniel Pansarelli (presidente), Paula Priscila Braga e Carlos Eduardo Ribeiro; para 33 

a comissão da Grande Área de Física: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho (presidente), Reinaldo 34 

Luiz Cavasso Filho e José Kenichi Mizukoshi; para a comissão da Grande Área de Química: 35 

Dalmo Mandelli (presidente), Hueder Paulo Moisés de Oliveira e Álvaro Takeo Omori. Paula 36 

propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo secundada por Renato. Na ordem do dia, as 37 

indicações foram aprovadas por unanimidade. 2. Autorização para afastamento superior a 60 38 

dias de Fabiana Rodrigues Costa Nunes de 28/nov/2017 a 15/fev/2018 – relator Allan Xavier. 39 

Ante as férias do relator, João Rodrigo apresentou o relato favorável ao afastamento desde que 40 

indicada a inexistência de prejuízo às atividades de pós-graduação, de pesquisa, de extensão e de 41 

administração em que esteja envolvida. Renato sugeriu que, no caso de afastamentos superiores a 42 

59 dias, seja adotada a rotina de que os professores já indiquem a necessidade de substituição 43 

para estas atividades; a sugestão foi acatada. Ronei pontuou que as datas indicadas no formulário 44 

podem sofrer alterações em decorrência das circunstâncias climáticas específicas da Antártida. 45 

Sugeriu ao conselho aprovar a possibilidade de alteração das datas em caso de haver esta 46 
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necessidade. Ronei recomendou a elevação do tema à ordem do dia, tendo a anuência dos 1 

conselheiros. Na ordem do dia, o afastamento foi aprovado por unanimidade. 3. Autorização 2 

para afastamento superior a 60 dias de Laura P. Marinho de 02/jan a 05/mar/2018 – relatora 3 

Aryane Vigato. Aryane apresentou seu relato favorável ao afastamento caso não haja ônus à 4 

UFABC. Ronei pontuou que, para os próximos afastamentos semelhantes a este, a finalidade 5 

deve ser registrada como “Missão de estudos no exterior” considerando a interpretação recente 6 

da Procuradoria Jurídica, e destacou que a Resolução ConsCCNH 02/2016 precisará ser 7 

revisitada. Paula propôs elevação à ordem do dia, sendo acatada. Em votação, a autorização para 8 

o afastamento foi aprovada por unanimidade. 4. Autorização para afastamento superior a 60 9 

dias – Antonio Ranha Neves – de 12/maio a 14/set/2018 – relator Leonardo Barbosa. Na 10 

ausência de ambos os membros da chapa, Ronei apresentou o relato enviado por Thales, 11 

favorável ao afastamento. Sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem 12 

do dia, o afastamento foi aprovado por unanimidade. 5. Revisão da resolução ConsCCNH 13 

02/2016 – relator: Renato Correa e 6. Aprovação de alteração do afastamento de Gustavo 14 

Dalpian de 31/12/2017 a 30/12/2018 – relator: Renato Correa. O conselheiro optou por relatar 15 

os dois temas de forma conjunta. Renato informou que a solicitação de prorrogação de 16 

afastamento deste docente fora devolvida pela SUGEPE sob a argumentação de que, com base 17 

no Decreto 5707/06, o prazo máximo para pós-doutoramento seria de 12 meses, devendo ser 18 

solicitado na modalidade sem ônus. Assim, o relator pontuou a necessidade de se revisar a 19 

resolução ConsCCNH 02/2016 substituindo-se a expressão “afastamento para pós-20 

doutoramento” para “afastamento para realização de estudos no Exterior”, cujo prazo máximo é 21 

de até quatro anos. Aryane sugeriu que seja exigida a apresentação de um plano de trabalho e 22 

que seja reduzido o prazo de antecedência, de seis para quatro meses. Considerando a celeridade 23 

atual mostrada pela CPPD, Ronei pontuou que a redução deste prazo seria viável. Aryane 24 

sugeriu que a antecedência seja apresentada como recomendação, e não como norma. Heloísa 25 

pontuou que, para alguns casos de estudo no exterior, a carta de convite pode ser enviada pelas 26 

instituições num prazo mais curto, o que inviabilizaria a participação. Ronei sugeriu que conste 27 

como “preferencialmente com seis meses de antecedência”. Ronei sugeriu substituir a expressão 28 

“agência de fomento” por “fonte de financiamento”. Renato lembrou que as novas normas da 29 

SUGEPE para afastamentos já preveem um prazo institucional de três meses para 30 

encaminhamento de afastamento internacional. Thales adentrou a sessão às 15:41. O item 5 foi 31 

mantido na ordem do dia, sob a relatoria de Renato. Quanto ao item 6, considerando que o 32 

mérito deste afastamento já fora anteriormente aprovado pelo ConsCCNH, Ronei propôs a 33 

elevação à ordem do dia, sendo acatado. A alteração do afastamento foi aprovada com uma 34 

abstenção (João Rodrigo, por não ter participado da avaliação anterior). 7. Solicitação de 35 

autorização para atividade esporádica de Danilo Centeno – relator: Dalmo Mandelli. Ronei 36 

declarou o impedimento do conselheiro Danilo para votar a questão. Dalmo apresentou seu 37 

relato esclarecendo, após consulta à parte demandante, que a não informação do nome das 38 

empresas deve-se à orientação da Assessoria de Colaboração Institucional e Convênios – ACIC – 39 

tendo em mente a proteção ao sigilo industrial e de pesquisa. Ronei pontuou a necessidade de 40 

que seja estabelecido um cronograma adequado para o repasse, visando evitar problemas na 41 

execução do recurso e consequente devolução dos valores ao tesouro nacional. Sugerido incluir 42 

no projeto que os repasses da FUNDEP devem ser realizados entre os meses de janeiro a março. 43 

Nos casos de sigilo, os nomes das empresas serão indicados apenas para os conselheiros. 44 

Luciano Puzer adentrou a sessão às 16:00. O presidente sugeriu a elevação do item à ordem do 45 

dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a solicitação foi aprovada com uma abstenção (Danilo 46 
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Centeno, por conflito de interesse). Dalmo solicita inversão de pauta com antecipação do item 1 

10, sendo acatado. 10. Solicitação de redução de carga didática de Vani Oliveira – relator: 2 

Dalmo Mandelli. O relator apresentou seu relato recomendando uma melhor discussão do tema 3 

pelo conselho. Paula deixou a sessão por volta de 16:00. Luciano sugeriu que o docente seja 4 

convidado a participar da próxima sessão, sendo acatado. Solicitar que o demandante apresente 5 

um relato das tarefas que desempenha na coordenação dos tutores deste curso, com uma 6 

estimativa das horas empenhadas no processo, e que o demandante esclareça de forma mais 7 

específica qual o pedido em pauta. Renato destacou que a declaração de coordenação de tutores 8 

emitida pelo NTE apresentada pelo solicitante refere-se apenas ao ano de 2016. O tema foi 9 

mantido em pauta, sob o mesmo relator. Prof. Dalmo deixou a sessão às 16:53 para lecionar na 10 

graduação. 8. Solicitação de autorização para ajuste individualizado de Gustavo Dalpian – 11 

relator: Danilo Centeno. O relator expôs o tema que, resumidamente, consiste da proposta de 12 

uma universidade francesa para financiar a realização de pesquisa por um recém-doutorando 13 

cadastrado na UFABC como pesquisador doutor colaborador, tendo por contrapartida o acesso 14 

deste pesquisador à universidade e a estrutura para pesquisa. Ronei lembrou que, para evitar 15 

dificuldades na aplicação dos recursos, é importante solicitar que este financiamento seja 16 

realizado entre os meses de janeiro e março do ano em questão. Foi proposta a elevação do tema 17 

à ordem do dia. Em votação, a autorização para a realização deste ajuste individualizado foi 18 

aprovada por unanimidade, devendo a documentação seguir para a Assessoria de Cooperações 19 

Institucionais e Convênios – ACIC. 9. Solicitação de cooperação técnica de Januário Caruso 20 

(IFSP) – relator Arnaldo Rodrigues: O conselheiro apresentou seu relato favorável à aprovação 21 

da cooperação técnica. Ronei pontuou tratar-se de uma proposta sem ônus para a UFABC e com 22 

ganhos para a área de Química. Arnaldo sugeriu a elevação do tema à ordem do dia, sendo 23 

acatado. Na ordem do dia, a cooperação foi aprovada por unanimidade. 11. Estudo de impacto de 24 

afastamentos – relatora: Patrícia Sessa. Patrícia apresentou seu relato destacando que dentre as 25 

coordenações que estavam em pendência à época da sessão anterior, apenas uma enviou as 26 

informações necessárias, e por isso não há dados suficientes para a realização do estudo. O tema 27 

foi mantido em pauta. Ronei sugeriu que o ConsCCNH encaminhe a decisão do Conselho para 28 

os três coordenadores que não responderam à demanda, por meio de comunicação interna. 29 

Patrícia recomendou estabelecer a estes coordenadores como prazo limite de resposta a próxima 30 

sessão do Conselho. Thales deixou a sessão às 17h22. Considerando a relação entre este tema e o 31 

item 14, o presidente solicitou a inversão de pauta para tratamento conjunto dos temas, sendo 32 

acatado. 14. Recorrências de atrasos nas entregas de documentos – relator: Ronei Miotto. Ronei 33 

comentou que vários docentes têm pendências de entrega de documentos à administração do 34 

centro. Renato pontuou que houve crescimento no número de atrasos ou falta de atendimento de 35 

demandas da Administração e, no caso dos coordenadores, o não atendimento a demandas é mais 36 

preocupante considerando que estes foram  contemplados com conversão de parte de sua carga 37 

didática em horas administrativas. O tema foi encaminhado à pauta da próxima sessão, sob a 38 

relatoria de Sílvio / Luciano. 12. Normas para credenciamento e descredenciamento de docentes 39 

de curso – relator: Silvio Carneiro. Luciano apresentou o relato de Sílvio, então em período de 40 

férias, recomendando que o documento atual não seja aprovado e que os critérios para o 41 

descredenciamento compulsório sejam melhor discutidos. O tema foi encaminhado à sessão 42 

seguinte, sob a relatoria de Heloísa. Ronei solicitou inversão de pauta, sendo acatado. 15. TRI – 43 

relator: Ronei Miotto. Ronei informou que o recurso de Taxa de 44 

Ressarcimento Institucional (TRI) foi creditado de forma tardia, o que dificultou sua aplicação 45 

nos termos que foram aprovados pelo Conselho do Centro no início do ano. Acrescentou que 46 
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apresentará posteriormente um relato sucinto sobre a questão. 13. Implantação de controle de 1 

docentes para concessão de adicional de insalubridade – relator: Arnaldo Rodrigues. Arnaldo 2 

apresentou seu relato pontuando que, na realidade, a questão consiste de dois temas distintos. 3 

Para a questão da realização do controle de frequência nos laboratórios, recomendou a 4 

elaboração de um estudo conjunto entre a direção e as divisões administrativa e acadêmica do 5 

CCNH para estudarem medidas possíveis de controle de presença nos laboratórios. Para a 6 

questão da competência técnica para o ateste de um laudo/solicitação de insalubridade, sugeriu 7 

que o Conselho emita uma Recomendação à Reitoria solicitando a implantação de um grupo de 8 

trabalho para pensarem em uma política única aplicável a toda a Universidade, com a 9 

participação dos três diretores dos centros e de outros gestores de áreas relacionadas. O tema foi 10 

mantido em pauta, e foi solicitado ao relator que apresente um esboço da recomendação, bem 11 

como outras propostas de solução, na próxima sessão do conselho. Ronei solicitou aos 12 

conselheiros que enviem ao relator suas sugestões sobre o tema. Esgotada a pauta, o presidente 13 

deu por encerrada a sessão às dezoito horas e vinte minutos da qual eu, Priscila Moura Arakaki, 14 

secretária-executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 15 
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