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Sinopse da sessão ordinária nº 08/2018/CCNH/ConsCCNH
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da 8ª sessão ordinária de 2018 do Conselho do CCNH,
realizada no dia 24 de setembro, às 14h00, na sala 312-3,
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do
ABC.

Informes da Direção:
1. Ronei informou as solicitações de cadastro e de renovação de cadastro de
pesquisadores (PCs e PDCs) aprovadas no período.
2. Ronei informou sobre a solicitação do docente Alysson F. Ferrari para antecipação
em três semanas da data de término do seu afastamento – superior a 59 dias.
Ordem do dia:
1.

Ata da 7ª sessão ordinária de 2018– Aprovada por unanimidade.

2. Avaliações em estágio probatório: As avaliações de 12 meses da Profa. Kate
Mamhy Oliveira Kuamada e de 30 meses do Prof. Victor Ximenes Marques foram aprovadas por
unanimidade.
Expediente:
1. Solicitação de Afastamento superior a 59 dias – Luca Jean Pitteloud (15/12/2018 a
15/12/2019) – Relator: Danilo Centeno – 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). 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 aprovação da
solicitação. 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.– 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.– O item foi
elevado à ordem do dia e aprovado com uma abstenção.
8.

Apoio a evento e Plano de trabalho – “Seletiva Nacional para o International
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Physics Tournament” – Relator: Adriano R. V. Benvenho – O item foi elevado à ordem do dia e o
plano de trabalho foi aprovado com uma abstenção.
2. CALGP: propostas para utilização da RTI-FAPESP 2018 – Relator: Marco Antonio
Bueno Filho – A proposta de aplicação dos recursos da RTI-Fapesp apresentada pela CALGP foi
aprovada com alterações e um voto contrário.

Isabella Soares Rossi
Técnico em Secretariado

