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Ata da sessão ordinária nº 08/2018 - CCNH – ConsCCNH
Ata da oitava sessão ordinária de 2018 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e dezessete
minutos do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, na sala 312-3, da Universidade
Federal do ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu,
Santo André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e
Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: A vice-diretora Paula
Homem de Mello; os representantes docentes Arnaldo R. dos Santos Jr, Adriano Reinaldo Viçoto
Benvenho, Dalmo Mandelli, Janaina de Souza Garcia, Heloisa França Maltez, Patricia da Silva
Sessa, Paulo de Àvila Júnior, Silvio Ricardo G. Carneiro; os representantes dos técnicos
administrativos Renato da Silva Correa; Ana Carolina T. Assis; os representantes discentes de
graduação Alan Gomes e Alex Enrique Crispim; a representante discente da pós-graduação
Fernanda Pollo. Ausências Justificadas: Os representantes docentes: Allan Moreira Xavier, João
Rodrigo S. da Silva. Não votantes: Isabella Soares Rossi, Priscila Moura Arakaki e Giovani Kisz
pela secretaria do ConsCCNH. Convidados: Thiago Branquinho de Queiroz, Fabio Furlan Ferreira,
Marcelo Augusto Leigui de Oliveira. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os
Informes da Direção: 1. Informou as solicitações de cadastro de pesquisadores doutores
colaboradores (PDC) aprovadas de: Deyse Viviana Aristizabal Giraldo (Física; supervisor: Marcos
de Abreu Avila), Gudryan Jackson Baronio (Evolução e Diversidade; supervisora: Ana Paula de
Moraes). A solicitação de cadastro de pesquisador colaborador (PC) aprovada de: Jassiara da Silva
Pessoa (Ciências Biológicas; supervisor: Lívia Seno Ferreira Camargo). A solicitação de renovação
de PDC de: Thais Alves da Costa Silva (C&T/Química; supervisor: João Henrique Ghilardi Lago);
e as solicitações de renovação de PC de: Júlia Maia do Amaral (Química; supervisor: Juliana dos
Santos de Souza), Thiago Rahal Morais (C&T/Química; supervisor: João Henrique Ghilardi Lago).
2. Informou sobre a solicitação e aprovação da solicitação do docente Alysson F. Ferrari para
antecipação em três semanas da data de término do seu afastamento – superior a 59 dias. Informes
dos Conselheiros: Prof. Adriano informou sobre dificuldades na participação dos processos de
validação de diplomas da UFABC por conta de procedimentos da Secretaria Geral. Ordem do dia.
1. Ata da 7ª sessão ordinária: A ata da 7° sessão ordinária de 2018 foi aprovada por unanimidade.
2. Avaliações em estágio probatório: A avaliação de 12 meses da Profa. Kate Mamhy Oliveira
Kumada foi aprovada por unanimidade com recomendação de continuação; e foi aprovado por
unanimidade o estágio probatório de 30 meses do Prof. Victor Ximenes Marques. Expediente. O
presidente solicitou a alteração de ordem da pauta, e a solicitação foi acatada pelos conselheiros. 1.
Solicitação de Afastamento superior a 59 dias – Luca Jean Pitteloud (15/12/2018 a 15/12/2019) –
Relator: Danilo Centeno – As pendencias levantadas na 7° sessão ordinária do ConsCCNH sobre
parecer das coordenações de graduação e pós-graduação foram resolvidas. O item foi elevado à
ordem do dia e aprovado por unanimidade. 3. Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em
Filosofia – Relator: Dalmo Mandelli – Dalmo apresentou seu relato. Após discussões, o
Bacharelado em Filosofia irá revisar o PPC com as adequações sugeridas. O tema foi mantido em
pauta para a próxima reunião. 4. Revisão da Resolução ConsCCNH 04/2016 (sobre diárias e
passagens) – Relator: Ana Carolina T. Assis – Ana Carolina apresentou seu relato sobre a Revisão
da Resolução ConsCCNH 04/2016 (sobre diárias e passagens). Decidiu-se que a proposta de
Minuta de Resolução será avaliada por outro conselheiro. O tema foi mantido em pauta para a
próxima reunião. 5. Solicitação de conversão de carga didática em administrativa. Interessado:
Daniel Pansarelli. Relator: Heloísa F. Maltez – Heloísa apresentou seu relato favorável à
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aprovação da solicitação devido ao pedido de redução de carga didática estar em conformidade com
a Resolução do ConsEPE 177 e por não acarretar prejuízos ao curso de Filosofia, tendo em vista
que esta redução já foi computada no planejamento didático de 2019. O item foi elevado à ordem do
dia e aprovado por unanimidade. 6. Solicitação de afastamento nacional para pós-doutoramento –
Patrícia Del Nero Velasco (01/02/2019 a 31/01/2020) – Relator: Paulo de Avila Jr. – Paulo
apresentou seu relato favorável à aprovação da solicitação de afastamento nacional para pósdoutoramento da docente Patrícia Del Nero Velasco. O item foi elevado à ordem do dia e aprovado
por unanimidade. 7. Proposta de Termo de Cooperação Técnico-Científica para “Estudos de
eficácia de solventes naturais para remoção de óleo” – Relator: Arnaldo Rodrigues do Santos Jr. –
Arnaldo apresentou seu relato favorável à aprovação do documento. O item foi elevado à ordem do
dia e o mérito do plano de trabalho foi aprovado com uma abstenção. 8. Apoio a evento e Plano de
trabalho – “Seletiva Nacional para o International Physics Tournament” – Relator: Adriano R. V.
Benvenho – Adriano apresentou seu relato favorável à aprovação do projeto. O item foi elevado à
ordem do dia e o mérito do plano de trabalho foi aprovado com uma abstenção. 2. CALGP:
Propostas para utilização da RTI-FAPESP 2018 – Relator: Marco Antonio Bueno Filho – Ronei
apresentou os informes referentes à RTI-Fapesp. Patrícia expôs o relato do conselheiro Marco
Antônio, onde se apresenta que em reunião da CALGP foi feita uma análise e classificação de 01 a
11 as prioridades das propostas para utilização da RTI-Fapesp: 1- Solicitação de coifa (item de
segurança laboral) para o laboratório L009 (Bloco L). (José Carlos Rodrigues); 2- Aquisição de
sistema de detecção de oxigênio em espaço Confinado (Heloisa Maltez); 3- Aquisição de gases para
as CEMs (Prof. Fabio Furlan); 4- Adequação da estrutura do laboratório de pesquisa (Sala Limpa) (Prof. Bruno Lemos); 5- Adequação de climatização para o Espectrômetro de Ressonância
Magnética Nuclear (Bloco K). (Thiago Branquinho de Queiroz); 6- Adequação de sistema de
exaustão e aquisição de linhas de gás e de bancada para a instalação de um espectrômetro de
absorção atômica. (Ivanise Gaubeur); 7- Aquisição de No-break - Grupo ABCSim (Luana Pedrosa);
8- Instalação e teste do UPLC e compra de dois equipamentos de ar condicionado. (Heloisa
Maltez); 9- Realocação do equipamento Qtof do Bloco B para o Bloco L (Célio Angolini); 10- Ar
condicionado - Compra e instalação de ar-condicionado 24000 BTUs Inverter na Sala 2 do L203Bloco B, para atender ao equipamento Multiusuário HPLC-MS. (Giselle Cerchiaro); 11- Gases para
laboratórios de pesquisa (Marcela Milazzotto). Foi apresentada demanda anterior indeferida pela
CALGP para a aplicação em capelas do Bloco L. Prof. Ronei contextualizou a demanda que, apesar
de contar com nova documentação, no seu entendimento, caracterizaria mau uso de recursos
públicos e informou que em caso de sua aprovação ele não assinaria o projeto, cabendo ao conselho
indicar diretor substituto para tanto. Após discussões, sugeriu-se que sejam contemplados apenas os
itens apresentados pela CALGP de 1 a 10 totalizados, com exceção do item 3 que será contemplado
parcialmente. A proposta de aplicação dos recursos da RTI-Fapesp apresentada pela CALGP foi
aprovada com as alterações sugeridas e um voto contrário. Esgotada a pauta, o presidente deu por
encerrada a sessão às catorze horas e cinquenta e seis minutos da qual eu, Isabella Soares Rossi,
técnica em secretariado do CCNH, lavrei a presente ata.
Isabella Soares Rossi
Técnico em Secretariado
Ronei Miotto
Diretor
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