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Ata da sessão ordinária nº 09/2017 - CCNH – ConsCCNH 1 
 

Ata da nona sessão ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 2 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e seis 3 

minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, na sala 312-3, da Universidade 4 

Federal do ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, 5 

Bangu, Santo André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências 6 

Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-7 

presidente Paula Homem de Mello, os representantes docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos 8 

Júnior, Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França Maltez, João Rodrigo Santos 9 

da Silva, Luciano Puzer e Patrícia da Silva Sessa, o representante dos técnicos administrativos 10 

Renato da Silva Correa, o representante discente de graduação Carlos Eduardo R. Gracio e o 11 

representante discente de pós-graduação Leonardo Almeida Barbosa. Não votantes: Priscila 12 

Moura Arakaki e Raquel de Freitas Silva Cardim, pela secretaria do ConsCCNH. Convidados: o 13 

representante suplente de pós-graduação Thales Rocha de Macedo, e a professora Katya 14 

Margareth Aurani. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 15 

1. Informou as solicitações de cadastro de pesquisador colaborador (PC) aprovadas no período, 16 

de Amanda de Almeida Soares Batista (Química; supervisora: Eloah Rabello Suarez) e Beatriz 17 

de Lourdes Henrique (Física; supervisor: Fabio Furlan Ferreira). 2. Comentou que a Direção do 18 

centro solicitou à Reitoria quanto a concessão de 12 novas vagas para contratação docente, 2 19 

assistentes em administração, 2 técnicos de laboratório e 1 técnico em assuntos educacionais 20 

(TAE) caso o curso de Bacharelado em Biotecnologia seja aprovado pelo ConsUNI. Relatou que 21 

a Reitoria confirmara o provisionamento de 08 vagas para docentes efetivos e visitantes 22 

condicionadas à aprovação do curso pelos conselhos superiores. 3. Informou ter sido 23 

encaminhado recurso à Reitoria acerca da decisão referente à solicitação de afastamento com 24 

ônus limitado de Ana Amélia Bergamini Machado, aprovada por este conselho em sua 5ª sessão 25 

ordinária de 2017. 4. Reportou que a Reitoria instituirá um grupo de trabalho (GT) para estudar a 26 

questão da falta de gabinetes para docentes. 5. Comentou e-mail da Direção referente ao 27 

Planejamento 2018. Citou haver um trabalho da PROGRAD para que seja estabelecida uma 28 

grade horária para os cursos da UFABC como um todo. 6. Atualizou a respeito dos trabalhos do 29 

GT alocação didática, acrescentando que o documento será disponibilizado no sítio do CCNH e 30 

que o tema será pautado na próxima sessão. Informes dos conselheiros: 1. Luciano comentou 31 

sobre as obras do Bloco Zeta – SBC. Informou ter visitado as instalações juntamente com a Profª 32 

Fernanda Dias, e conversado com Alessandro (Superintendência de Obras), de quem obteve a 33 

informação de que os laboratórios estão quase prontos e de que há verba disponível para a 34 

conclusão da obra, mas as obras estão embargadas desde junho deste ano por conta de auditoria 35 

do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU. Perguntou sobre o que 36 

se pode fazer a respeito. Ronei esclareceu que ao Centro só é possível consultar a Reitoria, 37 

questionando o andamento das obras no Bloco Zeta e a previsão de entrega, pois o centro não 38 

responde pela UFABC ante a CGU. Luciano sugeriu que a consulta à Reitoria seja feita, tendo a 39 

anuência do Conselho. 2. Como representante do centro na CPCO, Luciano comentou sobre 40 

algumas possibilidades de proposta que podem ser encaminhadas ao órgão. Passou-se à Ordem 41 

do dia. 1. Atas da 8ª sessão ordinária – relator: Ronei Miotto: Ronei esclareceu que, pelo curto 42 

intervalo entre as sessões, a secretaria não teve tempo hábil para concluir a redação e revisão da 43 

minuta. O tema foi adiado para a sessão seguinte, para melhor revisão da ata. 2. Resolução 44 

ConsCCNH 02/2016: Renato expôs seu relato, e destacou haver dissenso acerca de duas 45 
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questões: quanto à dispensa de carga didática, liberada pela resolução ou como parte de um 1 

planejamento que inclui concentração de carga didática em outros quadrimestres. Paula sugeriu 2 

tirar, no artigo 2º, “alguns cargos”, para melhor objetividade; sugestão acatada. Arnaldo sugeriu 3 

que conste do texto da resolução a possibilidade de concentração de carga didática. Ronei 4 

sugeriu que, caso seja incluído na resolução, isso seja feito na forma de um parágrafo único, mas 5 

pontuou não ser aconselhável a inclusão. Propôs que esta questão seja retomada ao final. Dalmo 6 

comentou que a exigência de cessão do espaço físico – art. 5º – é um fator dificultante 7 

significativo para os afastamentos. Paula lembrou a carência de espaços físicos docentes no 8 

Centro, o que reforça a necessidade de aproveitamento de espaços que não estejam em uso. 9 

Luciano sugeriu explicitar que os docentes em afastamento, ao voltarem, terão garantida a 10 

restituição de seu espaço de trabalho. Dalmo recomendou incluir “quadrimestre letivo”; sendo 11 

acatado. Ronei destacou a proposta, no art. 6º, para que os afastamentos só sejam registrados se o 12 

solicitante entregar à secretaria a documentação correta em tempo hábil. Recomendou a 13 

substituição, no Art. 5º, de “superior a um quadrimestre” por “superior a 120 dias”, sendo 14 

acatado. Paula recomendou explicitar no artigo 5º “posto de trabalho em gabinete”, para evitar 15 

confundir com espaço de laboratório de pesquisa, sendo acatada. Em votação, o novo texto da 16 

resolução foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao Expediente. Ronei propôs inversão de 17 

pauta com antecipação do item 4, sendo acatado. 4. Solicitação de abertura de nova turma da 18 

disciplina Evolução da Física – relator: Leonardo A. Barbosa – Thales apresentou o relato da 19 

chapa, pontuando o risco de que os tópicos da disciplina fiquem a critério de cada docente. 20 

Concluiu ser favorável à abertura de nova turma para a disciplina se e somente se houver 21 

demanda significativa. Ronei propôs a elevação do tema à ordem do dia, sendo acatado. Na 22 

ordem do dia o relator especificou sua conclusão pontuando que, visto não haver demanda para a 23 

disciplina, sua posição é desfavorável à abertura de uma turma extra da disciplina. Em votação, o 24 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Katya deixou a sessão às 15:42. Ronei 25 

aproveitou a ocasião para pontuar que, assim como esta disciplina, há outras com baixa demanda 26 

mas para as quais os docentes tem demandado abertura de turmas extras. Enfatizou que, nestes 27 

casos, a postura adotada será guiada por parâmetros institucionais, nunca de forma isolada. 1. 28 

Banca para concurso docente – Edital 219/2016 (Química Tecnológica) – relator: Danilo 29 

Centeno.  Danilo expôs seu relato favorável à aprovação da indicação proposta. Ronei apontou o 30 

risco representado pelo baixo número de suplentes pontuando que, caso ocorra algum problema, 31 

a alteração terá que ser realizada em caráter ad referendum. Considerando a urgência, o 32 

presidente propôs a elevação à ordem do dia, sendo acatado. Em votação, foi aprovado por 33 

unanimidade. 2. Afastamento superior a 60 dias - Klaus W Capelle - 02/abr a 31/jul/2018 (SAI) 34 

– relator: Allan M. Xavier. Na ausência do relator, João Rodrigo apresentou o relato favorável ao 35 

afastamento com a ressalva de que, havendo necessidade de prorrogação, o conselho seja 36 

comunicado com antecedência. Ronei lembrou que não é usual do conselho aprovar férias de 37 

docente em período letivo, exceto se o docente solicitou concentração de carga didática. Vários 38 

conselheiros apontaram para o fato da atuação administrativa do docente como reitor da 39 

UFABC, deixando claro que o conselho entende tratar-se de um caso raro e específico, embora o 40 

solicitante tenha requerido tratamento de sua solicitação de forma isonômica à de qualquer outro 41 

docente. O presidente propôs a elevação à ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, 42 

Arnaldo pontuou que, apesar de tratar-se de um caso específico, há a necessidade de se pensar 43 

uma política global neste sentido. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por 44 

unanimidade. 3. Solicitação de conversão de carga didática em carga administrativa para Vani 45 

X. Oliveira Jr. – relator: Dalmo Mandelli. O relator apresentou o histórico do tema. Acrescentou 46 
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que, segundo informações obtidas junto à PROEC e PROPG, há um indicativo de que os cursos 1 

de especialização serão enquadrados como cursos de pós-graduação lato sensu. Pontuou as 2 

respostas apresentadas pelo docente aos questionamentos colocados na sessão anterior, 3 

ponderando que, com base nos números apresentados, a dedicação do docente à atividade estaria 4 

próxima dos 30%. Ressaltou que a solicitação do docente refere-se às atividades realizadas nos 5 

anos 2016 e 2017, e lembrou que as conversões de carga didática aprovadas pelo ConsCCNH 6 

nunca tiveram caráter retroativo. Ante estas informações, concluiu seu parecer favorável à 7 

conversão de carga didática em administrativa de forma equiparada à posição de vice 8 

coordenador de curso de pós-graduação, ou seja, em 30%. Ronei apontou que, com esta decisão, 9 

o conselho estaria criando um precedente. O relator respondeu que não se trataria de uma decisão 10 

automática, pois a decisão presente seria baseada na carga administrativa específica desta 11 

solicitação. Paula propôs que estas solicitações sejam julgadas caso a caso, e que a presente 12 

solicitação seja analisada com base nas funções relatadas e não das horas CAPES. Arnaldo 13 

concluiu que o tema não está maduro o suficiente para ser votado, face às discussões levantadas.  14 

O tema foi encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte, mantido o relator. 5. Revisão da 15 

Resolução ConsCCNH 03/16 – relator: Renato Correa – O relator pontuou a necessidade de 16 

alocação dos docentes recém contratados em gabinetes, e comentou as providências adotadas 17 

pela Divisão Acadêmica na tentativa de alocá-los. Apontou ao conselho questionamentos que 18 

surgiram durante a realização do estudo, e propôs o encaminhamento de uma moção de 19 

preocupação à Reitoria sobre a questão. Ronei lembrou que a questão será tratada pelo recém-20 

criado GT. Renato propôs que a moção anterior do ConsCCNH seja encaminhada ao GT, como 21 

base para auxiliar os estudos, sendo acatado. Ronei pontuou alguns encaminhamentos possíveis, 22 

mas concluiu pela manutenção do tema em pauta para que a questão seja melhor discutida. Tiago 23 

deixou a sessão às 17:35. Quanto à forma como o CCNH deve alocar os docentes recém-24 

ingressantes enquanto não se aprova nova normativa, foi proposto: 1. por sorteio, 2. por tempo 25 

de casa ou 3. por indicação da Direção. Em votação, a proposta 3 foi eleita por 6 votos, contra 2 26 

da proposta 1 e 1 da proposta 2; e com 2 abstenções. Ante o avançado da hora, a reunião foi 27 

suspensa e foi agendada a continuação para o dia 23/10, às 14h00.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 

Ata da continuação da nona sessão ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências 29 

Naturais e Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às 30 

catorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil e dezessete, na sala 31 

312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 32 

Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do 33 

Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes 34 

Conselheiros: a vice-presidente Paula Homem de Mello, os representantes docentes Allan 35 

Moreira Xavier, Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Danilo da Cruz Centeno, Heloisa França 36 

Maltez, Patrícia da Silva Sessa e Tiago Rodrigues, o representante dos técnicos administrativos 37 

Renato da Silva Correa e o representante discente de pós-graduação Leonardo Almeida Barbosa. 38 

Não votantes: Priscila Moura Arakaki, pela secretaria do ConsCCNH. Ausentes: os 39 

representantes docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior e Luciano Puzer tiveram suas 40 

ausências justificadas. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão e, considerando as ausências 41 

justificadas de alguns dos relatores, solicitou a inversão de pauta de forma a privilegiar os 42 

relatores presentes, sendo acatado. 7. Normas para credenciamento / descredenciamento de 43 

docentes de curso - relator Heloísa F. Maltez. Heloísa expôs seu relato propondo algumas 44 

alterações à norma. Recomendou a inclusão de um parágrafo estabelecendo que o novo 45 

credenciamento não exima a responsabilidade de o docente ministrar disciplinas no curso para o 46 
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qual foi credenciado compulsoriamente. Quanto às normas para descredenciamento, recomendou 1 

alterar o parágrafo I do artigo 6º reduzindo para dois a quantidade de itens de cumprimento 2 

obrigatório. Renato propôs que a resolução trate somente do descredenciamento voluntário, pois 3 

a obrigação didática de cada docente já será tratada em outra normativa, e não parece haver 4 

ganho na proposição do descredenciamento compulsório. Alan pontuou que o curso de origem 5 

deve ter prioridade no credenciamento mas que, em caso de criação de curso novo, os docentes 6 

podem julgar interessante participar. Ronei propôs que, para o caso de cursos novos, seja 7 

considerado como redistribuição entre cursos; e que o descredenciamento compulsório do curso 8 

seja possível só por razões excepcionais, a critério do Conselho de Centro. Pontuou que a 9 

redação do artigo 3º precisa ser repensada. Renato retirou sua proposta. Tema encaminhado à 10 

ordem do dia da próxima sessão. 9. Análise do projeto de curso do Bacharelado em 11 

Biotecnologia - relator Dalmo Mandelli. Ante a ausência justificada do relator, Tiago apresentou 12 

o relato, enfatizando o fato de ser membro da coordenação do curso. Ronei destacou que os 13 

componentes curriculares obrigatórios devem ser incluídos no cômputo de horas totais do curso e 14 

que, considerando a carga de estágio obrigatório e de atividades complementares, a carga horária 15 

do projeto do curso perfaria 3256 horas, atendendo à observação do relator. Allan sugeriu que, 16 

para atender ao novo PPI, a redução no número de créditos de disciplinas obrigatórias seja 17 

efetuada nas disciplinas novas. Tiago destacou que as disciplinas novas não estão contidas em 18 

nenhuma outra disciplina existente, sendo específicas da Biotecnologia. Ronei sugeriu que o 19 

curso analise quais seriam as disciplinas imprescindíveis e realize um estudo para redução de 20 

obrigatórias. Recomendou também que o curso proponha aos alunos roteiros de disciplinas de 21 

opção limitada, aproveitando disciplinas dos cursos já existentes. Quanto a recursos humanos e 22 

infraestrutura, Tiago comentou o compromisso da Reitoria em conceder 8 vagas caso o curso 23 

seja aprovado. Sobre a questão de contratação de docentes para o curso, Ronei pontuou haver um 24 

déficit de 5 vagas docentes, o que representa um fator limitante à oferta de disciplinas de opção 25 

limitada. Observou que é necessário levar em conta a conversão de carga didática em 26 

administrativa a que o coordenador e o vice-coordenador do curso fazem jus. Lembrou que os 27 

docentes que optarem por migrar dos cursos existentes para o novo curso devem levar consigo a 28 

carga de disciplinas que ministram atualmente nos bacharelados interdisciplinares. Destacou 29 

também a necessidade de pleitear novas vagas de servidores técnico-administrativos, para 30 

possibilitar o suporte adequado à condução do curso. Tiago solicitou sugestões para o problema 31 

de falta de vagas docentes; Ronei sugeriu a realização de consulta à Reitoria orientada pelo 32 

conselho do CCNH. Alan sugeriu que as turmas do noturno devem ter um maior prazo para 33 

integralização, considerando o perfil da maior parte dos discentes – que trabalha ou realiza 34 

estágios durante o restante do dia. A Direção enviará uma CI à Reitoria questionando a resposta 35 

recebida e reiterando a necessidade de 12 vagas de professores efetivos, uma de assistente em 36 

administração e uma de técnico em assuntos educacionais que devem ser pactuadas com o MEC. 37 

O tema foi retirado de pauta, devendo aguardar o parecer do ConsUNI sobre sua criação; se 38 

aprovada, o curso será convidado novamente para apreciação do projeto pedagógico no 39 

ConsCCNH. 8. Estudo de impacto de afastamentos – relatora: Patrícia Sessa. Patrícia 40 

apresentou seu relato, solicitando ao conselho uma deliberação ante a ausência de informação de 41 

alguns cursos. Allan ponderou que esta questão seria melhor discutida dentro de comunidade do 42 

CCNH, solicitando a realização de uma plenária conjunta por grande área de conhecimento, para 43 

discussão e deliberação, e definindo as condições para aprovação do afastamento, salientando 44 

que isso será utilizado pelo ConsCCNH para deliberar sobre as políticas para autorização dos 45 

afastamentos. Ronei sugeriu que seja criada uma área na página de Grupos de Trabalho para 46 
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apresentação dos dados e dos levantamentos recebidos. Renato lembrou que o mandato da maior 1 

parte dos coordenadores de curso expira ao fim do ano, e recomendou ao Conselho reforçar junto 2 

aos novos coordenadores a necessidade de que o planejamento estratégico seja elaborado ao 3 

início do ano. 12. Calendário ConsCCNH de reuniões para 2018 – Priscila M. Arakaki. Priscila 4 

apresentou uma proposta inicial de calendário de reuniões para o ano seguinte. Comentou que, 5 

no calendário acadêmico da UFABC para 2018, aprovado recentemente, o primeiro mês 6 

apresenta apenas duas semanas, e perguntou se o conselho deve agendar sessão para este mês. 7 

Ronei sugeriu manter, cancelando se não houver pauta. Renato sugere a elevação do tema à 8 

ordem do dia, sendo acatado. Na ordem do dia, a proposta com alterações foi aprovada por 9 

unanimidade. 11. Professores visitantes da ARI – relator: Danilo Centeno. Danilo apresentou 10 

seu relato, concluindo que a contratação proposta representaria ônus ao centro em um cenário de 11 

carência de gabinetes para alocação de docentes. Ronei pontuou que a contratação de professores 12 

visitantes para atender a esta demanda caracterizaria desvio de função. Paula propôs a elevação 13 

do tema à ordem do dia, sendo secundada por Allan. Na pauta da ordem do dia, a proposta de 14 

abertura de processos seletivos encaminhada pela Assessoria de Relações Internacionais – ARI 15 

foi rejeitada por unanimidade. Os conselheiros apresentaram sugestões de encaminhamento de 16 

resposta, que foram compiladas pela presidência. 6. Implantação de controle de docentes para 17 

adicional de insalubridade – relator: Arnaldo Rodrigues. Considerando a ausência justificada do 18 

relator, o presidente assumiu a apresentação do relato, que solicita maior discussão sobre a forma 19 

de realização do controle de frequência e permanência dos docentes nos laboratórios e propõe o 20 

encaminhamento de uma recomendação do ConsCCNH à Reitoria. Tiago pontuou que seria 21 

pertinente envolver a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) na discussão, sendo secundado por 22 

Paula. Ronei propôs ao Conselho: 1) avaliar a proposta de recomendação para a próxima sessão, 23 

2) adaptar o formulário de Adicional Noturno em um formulário de controle de presença, 24 

trazendo a proposta na próxima sessão, sendo acatado. O tema foi mantido em pauta. 10. 25 

Recorrência de atrasos na entrega de documentos – relator: Luciano Puzer. Como no item 26 

anterior, o relato foi apresentado pela presidência ante a ausência justificada do relator. O tema 27 

foi discutido, mas mantido em pauta. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão 28 

às dezessete horas e cinquenta e seis minutos da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária-29 

executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 30 
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