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Sinopse da sessão ordinária nº 09/2017/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 9ª sessão ordinária de 2017 do Conselho do 

CCNH, realizada nos dias 16 e 23 de outubro, 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 

colaborador (PC) aprovadas no período. 

2. Comentou a resposta da Reitoria à solicitação de concessão de vagas para 

contratação docente, assistente em administração, técnico de laboratório e técnico em assuntos 

educacionais (TAE) para o curso de Bacharelado em Biotecnologia, caso seja aprovado pelo 

ConsUNI.  

3. Informou que a direção do CCNH encaminhou à Reitoria recurso acerca da 

decisão referente à solicitação de afastamento com ônus limitado de Ana Amélia Bergamini 

Machado, aprovada por este conselho em sua 5ª sessão ordinária de 2017.  

4. Informou que a Reitoria instituirá um grupo de trabalho (GT) para estudar a 

questão da falta de gabinetes para docentes.  

5. Comentou e-mail da direção referente ao Planejamento 2018. Citou haver um 

indicativo da PROGRAD para que seja estabelecida uma grade horária unificada para os cursos da 

UFABC.  

6. Atualizou a respeito dos trabalhos do GT alocação didática, acrescentando que o 

documento será disponibilizado no sítio do CCNH na internet e que o tema será pautado na próxima 

sessão. 

 

Informes dos Conselheiros: 

1. Luciano atualizou quanto à situação das obras do Bloco Zeta em SBC. 

2. Comentou sobre a apreciação de propostas de parcerias institucionais pela 

Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO). 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 8ª sessão ordinária – relator: Ronei Miotto: tema mantido em pauta, por 

solicitação da secretaria. 

2. Resolução ConsCCNH 02/2016 – relator: Renato Correa: o novo texto proposto à 

resolução foi aprovado por unanimidade com alterações. 
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Expediente: 

1. Banca para concurso docente – Edital 219/2016 (Química Tecnológica) – 

relator: Danilo Centeno: Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a indicação de banca foi 

aprovada por unanimidade. 

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

relator: Allan M. Xavier: Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a autorização do 

afastamento foi aprovada por unanimidade. 

3. Solicitação de conversão de carga didática em carga administrativa para Vani X. 

Oliveira Jr. – relator: Dalmo Mandelli: Tema encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte, 

mantido o relator. 

4. Solicitação de abertura de nova turma da disciplina Evolução da Física – relator: 

Leonardo A. Barbosa: Tema elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, o parecer contrário à 

abertura de nova turma foi aprovado por unanimidade. 

5. Revisão da Resolução ConsCCNH 03/16 – relator: Renato Correa: Tema mantido 

em pauta. Quanto à forma como o CCNH deve alocar os docentes recém-ingressantes enquanto não 

se aprova nova normativa, foi proposto: 1. por sorteio, 2. por tempo de casa ou 3. por indicação da 

direção. Em votação, a proposta 3 foi eleita por 6 votos, contra 2 da proposta 1 e 1 da proposta 2; e 

com 2 abstenções. 

Dado o avançado das horas, a sessão foi declarada suspensa às 18h, tendo sido 

retomada em 23 de outubro de 2017 às 14h14.  

6.  Implantação de controle de docentes para adicional de insalubridade – relator: 

Arnaldo Rodrigues: Tema mantido em pauta. 

7. Normas para credenciamento / descredenciamento de docentes de curso – relatora: 

Heloísa F. Maltez: Tema encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte. 

8.  Estudo de impacto de afastamentos – relatora: Patrícia Sessa: Tema mantido em 

pauta. 

9.  Análise do projeto de curso do Bacharelado em Biotecnologia - relator Dalmo 

Mandelli: Após análise e recomendações do conselho, tema retirado de pauta. 

10. Recorrência de atrasos na entrega de documentos – relator: Luciano Puzer: Tema 

elevado à ordem do dia.  

11.  Professores visitantes da ARI – relator: Danilo Centeno: Tema elevado à ordem 

do dia. Na ordem do dia, o parecer contrário à alocação destes professores no CCNH foi aprovado 

por unanimidade. 

12.  Calendário ConsCCNH de reuniões para 2018 – Priscila M. Arakaki: Tema 

elevado à ordem do dia. Na ordem do dia, a proposta de calendário com alterações foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Priscila Moura Arakaki  

Secretária Executiva 


