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Ata da sessão ordinária nº 09/2018 - CCNH – ConsCCNH
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Ata da nona 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 quinze de outubro 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 João Rodrigo S. da Silva, Heloisa França Maltez, Patrícia da
Silva Sessa, Paulo de Ávila Júnior, Silvio Ricardo G. Carneiro; o representante dos técnicos
administrativos Renato da Silva Correa e a representante discente da pós-graduação Tatiana Pedron.
Ausências Justificadas: Os representantes docentes: Allan Moreira Xavier, Adriano Reinaldo Viçoto
Benvenho. Não votantes: Isabella Soares Rossi e Priscila Moura Arakaki pela secretaria do
ConsCCNH. Havendo quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1.
Informou a solicitações de cadastro de pesquisadores doutores colaboradores (PDC) aprovadas de:
Dereck Nills Ferreira Muche (Física; supervisor: Flávio Leandro de Souza), Luiz Alex
Huahuachampi Mamani (Física; supervisor: Vilson Tonin Zanchim). A solicitação de cadastro de
pesquisador colaborador (PC) aprovada de: Eduardo Gonçalves Pereira (Química; supervisor: Eloah
Rabelo Suarez). A solicitação de renovação de PDC de: Júlio Rafael da Silva Leite (Física;
supervisor: Alex Gomes Dias). 2. Ronei informou que na próxima sessão serão apresentadas duas
propostas de calendário para as reuniões do ConsCCNH para apreciação dos conselheiros. 3. Ronei
informou que a PROGRAD comprometeu-se a divulgar no dia 19 de outubro os horários para
Alocação didática de 2019. 4. Ronei parabenizou o corpo docente e discente devido à quase
totalidade dos cursos do CCNH atingirem a nota 5 no ENADE. Ordem do dia. 1. Ata da 8ª sessão
ordinária: A ata da 8° sessão ordinária de 2018 foi aprovada por unanimidade. 2. Avaliações em
estágio probatório: A avaliação de 12 meses da Profa. Ana Paula de Moraes, com recomendação de
continuação em estágio probatório, foi aprovada por unanimidade. 3. Projeto Pedagógico de Curso
do Bacharelado em Filosofia – Relator: Dalmo Mandelli – O relato foi apresentado pelo
conselheiro Tiago Rodrigues. Foi proposto que a área interessada acate as alterações sugeridas, ou
encaminhe um parecer justificando o porquê das sugestões de alterações não serem acatadas. A
proposta foi aceita e o item foi mantido em pauta para a próxima reunião. 4. Revisão da Resolução
ConsCCNH 04/2016 (sobre diárias e passagens) – Relator: Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior –
Na ausência do relator, Ronei apresentou as principais alterações sugeridas para a minuta da
Resolução de Diárias e Passagens: Alteração do Art. 4° para “A solicitação de diárias e passagens
deve ser encaminhada à Divisão Acadêmica do CCNH, através de formulário específico, disponível
na página eletrônica do CCNH ou sistema institucional disponibilizado para tanto, devidamente
preenchido, para autorização da Direção do Centro, acompanhado dos seguintes documentos”, e
alteração no inciso I do Art. 7° para: “Relatório de Viagem, conforme modelo disponível no site do
CCNH ou sistema institucional disponibilizado para tanto”. A minuta com as alterações
sugeridas foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ronei esclareceu que para as solicitações de
Afastamento Superior a 59 dias, a coordenação dos cursos de graduação e da pós-graduação ao qual
o docente está vinculado é consultada para atestar que não há nenhum prejuízo em relação à
alocação didática do docente e se o afastamento representa ganhos para a UFABC. 1. Solicitação
de Afastamento superior a 59 dias – Marcella Pecora Milazzotto (20/02 a 20/05/2019) – Relator:
Silvio Ricardo Gomes Carneiro – O item foi elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.
2. Solicitação de Afastamento superior a 59 dias – Maria Cristina Carlan (15/03/2019 a
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14/03/2020) – Relator: Paulo de Ávila Júnior – O item foi elevado à ordem do dia e aprovado por
unanimidade. 3. Solicitação de abertura de concurso na área de ensino de filosofia – Relatora:
Patrícia da Silva Sessa) – Patrícia apresentou o relato. Após discussões, o presidente destacou ser
necessário explicitar a aderência do conteúdo programático proposto no edital aos Bacharelados
Interdisciplinares, conforme recomendação da Comissão de Vagas. O item foi mantido na pauta da
ordem do dia da sessão seguinte. Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às
quinze horas e dez 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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