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Sinopse da sessão ordinária nº 10/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 10ª sessão ordinária de 2014 do 

Conselho do CCNH, realizada no dia 08 de dezembro, 

às 14h00, na sala 312-3, bloco A, câmpus Santo André 

da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Ana Carolina Tonelotti Assis apresentou a proposta orçamentária do CCNH 

para 2015, remodelada com base no orçamento da UFABC para 2015  

2. Prof. Ronei informou acerca do II Encontro de Surdos do ABC, evento 

realizado na UFABC com o apoio do CCNH em 29 de novembro; 

3. Comunicou que o projeto da RTI 2014/2015 foi aprovado pela FAPESP; 

4. Informou acerca da reforma a ser realizada em breve pela prefeitura 

universitária na secretaria do centro;  

5. Transmitiu a resposta da chefia de gabinete da reitoria, segundo a qual não 

há possibilidade de disponibilização de técnicos para os laboratórios de pesquisa sob 

responsabilidade do CCNH.  

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Profª Janaína informou sobre solicitação da Comissão de Pesquisa do 

CCNH – CALGP enviada aos coordenadores de laboratório de pesquisa. Reforçou a necessidade 

de preenchimento da pesquisa e de que os docentes de cada laboratório atualizem seus currículos 

Lattes .  

2. Leonardo Lira informou que o termo de colaboração técnico-científica com 

a empresa Catalítica foi aprovado pela Comissão Permanente de Convênios (CPCo). 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação de atas: as atas da 9ª sessão ordinária e da 1ª, 2ª e 3ª sessões 

extraordinárias foram aprovadas por votação simbólica, com uma abstenção (Prof. Lucio Costa). 
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2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Continuação 

do estágio probatório aprovada: professor Lorenzo Baravalle (12 meses). Aprovados em estágio 

probatório (30 meses): professores André Gustavo Scagliusi Landulfo, Ever Aldo Arroyo 

Montero, Fernando Heering Bartoloni e Luciana Zaterka. 

3. Calendário – relator Prof. Leonardo Steil: Proposta aprovada com alterações 

– inclusão de sessões nas datas de 11 de maio e 14 de setembro. 

4. Banco de Créditos – Relator: Prof. Maurício Coutinho Neto – item retirado 

de pauta e encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte. 

5. Solicitação de contratação de professores visitantes para a área de Ciências 

Biológicas – Relator: Prof. Rodrigo Cunha: Solicitação aprovada por unanimidade. 

 

Expediente: 

 

1. Solicitação de contratação de professor adjunto para a área de Ensino de 

Biologia – Relator: Prof. Luciano Puzer – Item elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

 

2. Solicitação de contratação de professor adjunto para a área de Ensino de 

Química – Relator: Profª Janaína Garcia – Item elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

 

3. Apreciação da composição da banca do concurso público de professor 

adjunto – Edital nº 137/2014 (área: Filosofia; subárea: Lógica e Filosofia da Lógica) – Relator: 

Prof. Ronei Miotto – Item elevado à ordem do dia. Composição da banca com alteração 

aprovada com uma abstenção (Leonardo Lira). 

 

4. Apreciação da composição da banca do concurso público de professor 

adjunto – Edital nº 138/2014 (área: Filosofia; subárea: Tópicos da Educação) – Relator: 

Leonardo Lira – Item elevado à ordem do dia. Composição da banca aprovada com uma 

abstenção (Leonardo Lira) 

 

5. Proposta de composição para a Comissão Julgadora do concurso de Edital 

nº44/2014 – área: Física; subárea: Ótica e Espectroscopia – Relator: Prof. Ronei  Miotto - Item 

elevado à ordem do dia. Composição da banca aprovada com uma abstenção (Leonardo Lira) 

 

6. Solicitação de afastamento internacional para realização de Pós 

Doutorado. Solicitante: Professor Celio de Adrega Moura – Relator: Prof. Jean-Jacques Bonvent  

–  Item elevado à ordem do dia. Afastamento aprovado condicionado ao prazo regulamentar de 

seis meses de antecedência para a apresentação da solicitação. 
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7. Renovação dos membros da CALGP – Relator: Prof. Tiago Rodrigues –

Item encaminhado à pauta da próxima sessão, sendo que os nomes indicados permanecerão na 

Comissão em caráter pro tempore até fevereiro.  

 

8. Alocação de laboratórios de pesquisa. Equipamentos de laboratório 

multiusuário: definição, normas de utilização e obrigações do centro – Relator: Prof. Ronei 

Miotto – A CALGP continuará os estudos e entrará em contato com os docentes a fim de 

viabilizar a alocação das demandas pendentes. 

 

9. Proposta de colaboração técnico-cientifica SEMASA – Relator: Profª 

Carlos Silva. Item elevado à ordem do dia. Termo aprovado com alterações. 

 

10. Expansão da UFABC – Relator: Prof. Leonardo Steil – Foi proposto 

solicitar esclarecimentos à Superintendência de Obras e à PROPLADI sobre a divergência entre 

a previsão de ampliação do PDI e os espaços previstos para o CCNH.  

 

11. Atividade externa de docentes: Prof. Antonio Sérgio Kimus Braz 

(autorização para exercício) e Fernanda Franzolin (entrega de relatório final) – Relator: 

Leonardo Lira – Os pareceres técnicos foram apresentados ao ConsCCNH. Item elevado à ordem 

do dia e aprovado por unanimidade. 

 

12. Pedido de concessão de título de “Professor Emérito” ao Prof. Dr. 

Adalberto Fazzio – Relator: Prof. Gustavo M. Dalpian – Item elevado à ordem do dia. Mérito da 

solicitação aprovado por unanimidade.  

 

13. Solicitação de contratação de professor visitante para a área de Filosofia – 

Relator: Prof. Ronei Miotto. Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade, com uma 

alteração (aprovação de duas vagas ao invés de uma). 

 

Sessão encerrada às 18h21 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 


