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Sinopse da sessão ordinária nº 08/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 8ª sessão ordinária de 2017 do Conselho do 

CCNH, realizada no dia 25 de setembro, às 14h00, na 

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

Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei Miotto informou as solicitações de cadastro e renovação de pesquisador 

doutor colaborador (PDC) e de pesquisador colaborador (PC) aprovadas no período. 

2. Informou que o projeto RTI-FAPESP 2015/2016 foi enviado. 

3. Comentou que professor responsável pela proposta de Bacharelado em 

Biotecnociências solicitou a apreciação do projeto pedagógico deste curso por este Conselho. Tema 

encaminhado à pauta da sessão seguinte sob a relatoria de Dalmo Mandelli. 

4. Informou a aprovação, em sessão da Comissão de Vagas Docentes, da alocação de 

três professores visitantes seniores para o CCNH. Anunciou também que todos os gabinetes 

docentes destinados ao CCNH estão ocupados, e acrescentou que foram identificadas interpretações 

divergentes para a resolução 03/2016, sendo necessário revisá-la para eliminação das ambiguidades. 

Tema encaminhado à pauta da sessão seguinte sob a relatoria de Renato Correa. 

5. Comunicou que a Licenciatura em Filosofia foi avaliada pelo Ministério da 

Educação, tendo sido aprovada com nota 5. 

6. Informou sobre o andamento dos trabalhos do GT de Alocação Didática. O 

relatório preliminar foi encaminhado à pauta da sessão seguinte, sob relatoria de Patrícia Dantoni. 

7. Informou que o recurso movido ao ConsEPE acerca da solicitação de afastamento 

com ônus limitado para Ana Amélia Bergamini Machado foi negado por parecer da procuradoria 

Jurídica. 

8. Atualizou acerca de alterações na composição das bancas aprovadas recentemente 

pelo conselho. 

 

Informes dos Conselheiros: 

1. Renato informou o calendário do processo eleitoral para diretor e vice-diretor do 

CCNH.  

2. Informou sobre a realização do evento Semana da Química, com apoio do centro. 

3. Comentou sobre a alteração, efetuada pela SUGEPE, dos procedimentos para 

solicitação de afastamento nacional e/ou internacional. 
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4. Comentou que o CETIC estabeleceu cotas de impressão por perfis e acrescentou 

que, por conta disso, os servidores técnico-administrativos não serão autorizados a realizar 

impressões para docentes na secretaria.  

 

Ordem do dia: 

1. Atas da 6ª e 7ª sessões ordinárias – relator: Ronei Miotto: aprovadas por votação 

simbólica. 

2. Avaliações em estágio probatório: a avaliação de 12 meses favorável à 

continuação em estágio probatório de Paulo Jonas de Lima Piva (Filosofia) foi aprovada por 

unanimidade.  

3. Ad Referendum: editais de Ensino de Biologia – relator: Ronei Miotto. Indicações 

aprovadas por unanimidade. 

 

Expediente: 

1. Comissões Assessoras de Avaliação de Estágio Probatório – relatora Heloisa 

Maltez. Tema elevado à ordem do dia. Indicações aprovadas por unanimidade. 

2. Autorização para afastamento superior a 60 dias de Fabiana Rodrigues Costa 

Nunes de 28/nov/2017 a 15/fev/2018 – relator Allan Xavier. Tema elevado à ordem do dia. 

Autorização aprovada por unanimidade. 

3. Autorização para afastamento superior a 60 dias de Laura P. Marinho de 

02/jan a 05/mar/2018 – relatora Aryane Vigato. Tema elevado à ordem do dia. Autorização 

aprovada por unanimidade. 

4. Autorização para afastamento superior a 60 dias – Antonio Ranha Neves – de 

12/maio a 14/set/2018 – relator Leonardo Barbosa. Tema elevado à ordem do dia. Autorização 

aprovada por unanimidade. 

5. Revisão da resolução ConsCCNH 02/2016 – relator: Renato Correa. Tema 

mantido em pauta. 

6. Aprovação de alteração do afastamento de Gustavo Dalpian de 31/12/2017 a 

30/12/2018 – relator: Renato Correa. Tema elevado à ordem do dia. Alteração aprovada por 

unanimidade. 

7. Solicitação de autorização para atividade esporádica de Danilo Centeno – 

relator: Dalmo Mandelli. Tema elevado à ordem do dia. Autorização aprovada com uma abstenção 

(Danilo). 

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

relator: Danilo Centeno. Tema elevado à ordem do dia. Autorização aprovada por unanimidade. 

9. Solicitação de cooperação técnica de Januário Caruso (IFSP) – relator 

Arnaldo Rodrigues. Tema elevado à ordem do dia. Autorização aprovada por unanimidade. 
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10. Solicitação de redução de carga didática de Vani Oliveira – relator: Dalmo 

Mandelli. Tema mantido em pauta, sob o mesmo relator. 

11. Estudo de impacto de afastamentos – Patrícia Sessa. Tema mantido em pauta. 

12. Normas para credenciamento e descredenciamento de docentes de curso - 

relator Silvio Carneiro. Tema mantido em pauta, sob a relatoria de Heloísa. 

13. Implantação de controle de docentes para concessão de adicional de 

insalubridade – relator: Arnaldo Rodrigues. Tema mantido em pauta. 

14. TRI – relator: Ronei Miotto. informou que o recurso de Taxa de Ressarcimento 

Institucional (TRI) foi creditado de forma tardia, o que dificultou sua aplicação para os fins 

aprovados anteriormente pelo Conselho do Centro. 

 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


