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Sinopse da sessão ordinária nº 09/2016/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 9ª sessão ordinária de 2016 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 17 de outubro, às 14h00, 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Prof. Ronei Miotto anunciou a renúncia do representante docente Wagner 

Carvalho e deu posse ao seu suplente Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. como representante 

docente titular. 

2. Lamentou o falecimento do servidor técnico-administrativo da UFABC 

Caio Krikorian. 

3. Informou o recebimento e aprovação das solicitações de cadastro como 

pesquisadores doutores colaboradores (PDCs) de Eraldo Cordeiro Barros Filho (Física, 

supervisora: Raquel Almeida Ribeiro) e João Paulo Naldi Silva (Evolução e Diversidade, 

supervisor: Danilo da Cruz Centeno). 

4. Comentou sobre adequações no processo de alocação didática para 2017. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação das Atas da 3ª sessão extraordinária e da 8ª sessão ordinária de 

2016: Ata da 3ª sessão extraordinária aprovada por votação simbólica. Ata da 8ª sessão ordinária 

aprovada por unanimidade com modificações. 

2. Avaliações em estágio probatório: a avaliação de estágio probatório (12 

meses) de Luca Jean Pitteloud recomendando a continuidade em estágio probatório foi aprovada 

por votação simbólica. 

 

Expediente: 

1. Concurso de professor adjunto - Edital nº 218/2016 - Área: Filosofia – 

detalhamento e indicação de subáreas: Elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade 

com duas subáreas. Item permanece na pauta para apreciação de terceira subárea. 
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2. Concurso de professor adjunto - Edital nº 219/2016 - Área: Química – 

detalhamento e indicação de subáreas: Elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

3. Concursos de professor adjunto – Editais nº 220/2016 (Área de Física, 

subárea: Difração e Espectroscopia de Materiais Magnéticos) e 225/2016 (Área de Física, 

subárea: Tecnologia e Informação Quântica): Elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

4. Concursos de professor adjunto – Editais nº 221/2016 (Área de Física, 

subárea: Ensino de Física) e 226/2016  (Área de Física, subárea: Física de 

Partículas/Gravitação): Elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade com alterações. 

5. Concursos de professor adjunto – Edital nº 222/2016 (Área de Física, 

subárea: Síntese e Caracterização de Nanoestruturas Semicondutoras e Magnéticas): Elevado à 

ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

6. Concursos de professor adjunto – Edital nº 224/2016 (Área de Física, 

subárea: Simulação Computacional de Materiais): Elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

7. Celebração de acordo de cooperação entre a UFABC e a Universidad 

Nacional de Ingenieria (Lima-Peru). Interessada: Profª Ana Melva. Relator: Elevada à ordem 

do dia e aprovada por unanimidade. 

8. Celebração de ajuste individualizado para gestão administrativa e 

financeira – Fundep.  Projeto: "Resposta de mosquitos ao ultrassom emitido por repelente 

eletrônico comercial". Interessado: Professor Alberto Arab: Elevada à ordem do dia e aprovada 

por unanimidade. 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

 


