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Ata da sessão ordinária nº 04/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 

 

Ata da quarta sessão ordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia doze 2 

de maio de dois mil e catorze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 3 

Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A sessão foi presidida 4 

pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, e contou 5 

com a presença da vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello e dos seguintes Conselheiros: 6 

Representantes Docentes: Célio Adrega de Moura Júnior; Eduardo Leite Borba; Janaína de 7 

Souza Garcia; Luciano Puzer; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e Tiago Rodrigues; os 8 

representantes docentes suplentes, Leonardo Jose Steil e Renata Simões; a representante discente 9 

de pós-graduação Andréia Silva; o representante técnico-administrativo, Leonardo Lira Lima. 10 

Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. 11 

Ausências justificadas: Wagner Alves Carvalho e Maurício Domingues Coutinho Neto. 12 

Convidados: Carlos Alberto da Silva, Flamarion Caldeira Ramos, Cristiane Medeiros. Havendo 13 

quórum legal, o Prof. Ronei Miotto abriu a sessão às catorze horas com os Informes da 14 

Direção: 1) Com relação à questão dos pesquisadores docentes colaboradores – PDCs (item 9 do 15 

expediente da sessão anterior do Conselho), Prof. Ronei transmitiu a resposta da Pró-Reitoria de 16 

Pesquisa – PROPES, que declarou ter consciência das questões apontadas e estar fazendo o 17 

necessário para que os PDCs tenham reconhecidos os mesmos direitos que os docentes. A 18 

PROPES informou ter havido atraso na entrega dos crachás devido ao encerramento do contrato 19 

com a empresa responsável, mas que o problema já foi resolvido e os PDCs com crachás 20 

incorretos estão sendo convocados para a realização da troca. 2) Comunicou que a minuta 21 

referente à redução de carga didática de docentes com função gratificada e/ou cargo de direção – 22 

(FGs e CDs – item 10 do expediente da sessão anterior) foi retirada da pauta da sessão do 23 

ConsEPE, devido a uma questão de ordem. O assunto será discutido em sessão do ConsUni. 24 

Declarou também que os diretores de centro, ao discutirem o assunto, propuseram a indicação 25 

nominal das funções que apresentarão dispensa de carga didática. 3) Informou sobre as duas 26 

reuniões de planejamento para o Câmpus São Bernardo, convocadas pela Reitoria com os 27 

diretores dos centros em abril de 2014. Foi solicitado um planejamento, para verificar a 28 

possibilidade de contemplar os objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 29 

Considerando a previsão de 4.899 matrículas para 2017, e tomando por base a relação 30 

recomendada pelo MEC de 15 alunos por funcionário e 18 alunos por professor, observou-se a 31 

necessidade de lotação de 325 técnicos-administrativos e 271 docentes no Câmpus SBC. Quanto 32 

à necessidade de espaços, em princípio, as salas atuais do câmpus atenderiam à demanda de 33 

docentes para 2017, mas seriam insuficientes para o quadro estimado pelo PDI para 2022. 34 

Constatou-se a falta de maior discussão sobre a questão nos Centros. A Reitoria convocará 35 

futuramente outra reunião sobre o assunto. O relatório a ser elaborado neste processo será 36 

apresentado a este Conselho. Informes dos Conselheiros. 1. Prof. Luciano informou precisar 37 

sair antes do término da sessão, para ministrar aula às 16h00. 2. Prof. Eduardo solicitou a 38 

elevação do item nº 6 do expediente à ordem do dia; a solicitação foi secundada por outros 39 

conselheiros e aprovada por votação simbólica. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas da 2ª e 3ª 40 
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sessões ordinárias de 2014  – relator Prof. Ronei Miotto. Ambas as atas foram aprovadas por 1 

votação simbólica. 2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto. Foram 2 

aprovados por votação simbólica os relatórios de estágio probatório de doze meses dos 3 

professores: Gustavo Leyva Martinez, Monique Hulshof, Paula Priscila Braga, William José 4 

Steinle e Natalia de Setta. 3. Proposta de orçamento para o ano de 2015 – relatora Ana Carolina 5 

Tonelotti Assis. Por impossibilidade de participação da relatora, Prof. Ronei apresentou o tema, 6 

comentando as alterações realizadas na versão atual do orçamento.  O documento foi aprovado 7 

por unanimidade. 4. Afastamento internacional para pós-doc do professor Fúlvio Mendes – 8 

relator Profª. Janaína Garcia. Prof. Janaína relatou que o pleiteante apresentou a documentação 9 

solicitada na Sessão anterior. Aberto para votação, o item foi aprovado por unanimidade. 5. 10 

Substituição de membros da CALGP – relator Prof. Rodrigo Cunha. Prof. Rodrigo informou a 11 

indicação do Prof. Wanius Garcia pela coordenação da área de Física. O item foi retirado de 12 

pauta e mantido na ordem do dia, aguardando a indicação formal por parte da área. 6. Proposta 13 

de convênio submetida pela Profa. Luciana Paulino – relator Prof. Rodrigo Cunha. Prof. 14 

Rodrigo explanou brevemente sobre o relato, lembrando que na última sessão tinha sido 15 

apontada a pendência de documentação da parte dos colaboradores da empresa ISMD – Instituto 16 

Superior de Medicina e Dermatologia. Prof. Ronei salientou que, com base nas normativas 17 

atuais, a responsabilidade de conferência da documentação de processos como este é da Direção; 18 

assim, o técnico Leonardo Lira da Secretaria realizou a conferência do documento, a fim de 19 

verificar se atende às normativas da UFABC. Leonardo Lira informou que a documentação 20 

apresentada pela empresa está regular, e lembrou que o processo será analisado também pela 21 

Divisão de Convênios. A proposta de convênio foi aprovada por unanimidade. 7. Permuta entre 22 

os professores Humberto Mendes (UFABC) e o professor Alberto Arab (Universidade Federal 23 

de Alfenas) – relator Eduardo Borba: Prof. Eduardo explanou brevemente sobre o processo 24 

realizado e sobre as necessidades dos solicitantes para a realização desta permuta, manifestando-25 

se favoravelmente à aprovação. Item aprovado por unanimidade.  Expediente: 1. Concursos na 26 

área de Bacharelado em Filosofia – relator Prof. Flamarion Caldeira Ramos: Prof. Flamarion 27 

agradeceu a oportunidade e expôs as dificuldades da área, como a saída de dois professores, a 28 

expansão do BC&H em São Bernardo e a proibição de uso dos Auditórios naquele câmpus. Prof. 29 

Ronei pontuou a capacidade reduzida das salas de São Bernardo, de cerca de 40 a 50 alunos; 30 

com a proibição do uso dos auditórios, foi necessário um remanejamento considerando uma 31 

turma e meia para cada turma original a fim de acomodar os alunos.  Pontuou a necessidade de 32 

abertura de oito concursos para a área (bacharelado e licenciatura) para contratação de 33 

professores até o início do primeiro quadrimestre de 2015. Entretanto, Prof. Ronei constatou que 34 

a abertura destes concursos simultaneamente não seria producente, por impedir a participação de 35 

eventuais candidatos em áreas correlatas. Assim, se todos os concursos forem aprovados, serão 36 

abertos de forma escalonada, conforme a prioridade definida pela área de Filosofia. Prof. Paula 37 

propôs que o item seja elevado à ordem do dia, sendo acatada. Encaminhadas à ordem do dia, as 38 

solicitações de abertura de concursos nas subáreas Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, 39 

Filosofia da Ciência e Lógica e Filosofia da Lógica foram aprovadas por unanimidade. 2. 40 

Concursos na área de Licenciatura em Filosofia – relatora Prof. Cristiane Negreiros: Prof. 41 

Cristiane salientou a necessidade imediata para a contratação de quatro docentes: dois para 42 

Tópicos de Educação e dois para Metodologia e Práticas de Ensino em Filosofia. Salienta que, a 43 
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fim de atender às demandas atuais, os cursos têm sido ministrados por professores sem 1 

licenciatura na área. Prof. Ronei lembrou que professores de outras áreas tem se deslocado para o 2 

Câmpus São Bernardo para atender às demandas da Licenciatura em Filosofia; além disso, foi 3 

aprovada uma vaga para professor visitante, ainda em aberto. Profª Renata questionou a 4 

possibilidade de aproveitamento de concurso público de outra instituição de ensino federal, para 5 

maior celeridade do processo. Prof. Ronei declarou que, caso a área interessada apresente até a 6 

primeira semana de junho indicação de candidatos aprovados em concurso de outra Universidade 7 

Federal ainda no prazo de validade, com perfil adequado para atender a esta demanda, será dado 8 

o andamento ao processo. Sugeriu entrar em contato com Coordenação Geral de Recursos 9 

Humanos – CGRH para verificar esta possibilidade. Profª Paula propôs o encaminhamento do 10 

tema à ordem do dia, secundada por Andréia Silva. Encaminhadas à ordem do dia, as 11 

solicitações de abertura de concursos nas subáreas Tópicos de Educação e Metodologia e Prática 12 

de Ensino de Filosofia foram aprovadas por unanimidade. 3. Consulta sobre a criação do 13 

Bacharelado em Engenharia de Computação – relator Prof. Ronei Miotto: Prof. Ronei explanou 14 

sobre o questionamento enviado pela Reitoria aos centros. Após ampla consulta à comunidade, 15 

concluiu-se não haver pré-disposição do CCNH em se responsabilizar pelo referido curso. 16 

Assim, será encaminhada esta devolutiva à Reitoria. 4. Cadastro de PDC Rondes Ferreira da 17 

Silva – relator Prof. Célio Adrega de Moura Júnior: Prof. Celio expôs seu relato, declarando-se 18 

favorável à solicitação da candidata. Profª Janaína propôs o encaminhamento do tema à ordem 19 

do dia, secundada por vários conselheiros. Encaminhado à ordem do dia, o cadastro foi aprovado 20 

por unanimidade. 5. Cadastro de PDC Prof. Hannes Raebiger – relator Prof. Mauricio 21 

Domingues Coutinho Neto:  Por ausência de relato e do relator à sessão, o item foi removido da 22 

pauta, devendo retornar no expediente da próxima sessão. 6. Comissão Eleitoral – 23 

Representantes Discentes do ConsCCNH – relator Prof. Ronei Miotto: Prof. Ronei explicou 24 

acerca da comissão, cuja composição deve ser indicada pelo Conselho do Centro. Lembrou que a 25 

representação discente é renovada anualmente, e a cada dois anos são renovadas a representação 26 

docente e de técnicos-administrativo. Renato (Secretaria) apresentou as indicações para 27 

apreciação de: representante técnico-administrativo: Amélia Paolillo Rossi, representante 28 

discente: José Leonardo de Castro Faria, e representante discente de pós-graduação: Andreia 29 

Silva. Informou que falta a indicação de um representante docente para a Comissão, tendo sido 30 

indicado o Prof. Célio de Moura. O item foi passado à ordem do dia após votação simbólica; já 31 

na ordem do dia, foi aprovada por votação simbólica a composição da Comissão Eleitoral. 7. 32 

Novos membros para a Comissão Assessora de Comunicação do CCNH – CAC – relator Prof. 33 

Célio Adrega de Moura Júnior: Prof. Celio lembrou sobre as alterações de membros já ocorridas 34 

e das vacâncias na Comissão, apresentando em seguida uma sugestão de nomes para ocuparem 35 

as posições vacantes: representante técnico-administrativo titular: Priscila Moura Arakaki; 36 

representante técnico-administrativo suplente: Maicon Teixeira; representante discente de 37 

graduação titular: Luisa Falcioni; representante discente de graduação suplente: Luiza Pereira; 38 

representante discente de pós-graduação titular: Andreia Silva; representante discente de pós-39 

graduação suplente: Noemia Isoda. Como relator, manifestou-se favorável ao preenchimento das 40 

vagas pelos candidatos indicados. O item foi passado, após votação simbólica, à ordem do dia; já 41 

na ordem do dia, foi aprovada a composição da Comissão Assessora de Comunicação do CCNH 42 

por votação simbólica. 8. Solicitação de afastamento internacional para pós-doutorado – Laura 43 
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Paulucci Marinho – relator Prof. Célio Adrega de Moura Júnior: Prof. Celio apontou os motivos 1 

da solicitação e confirmou o envio da documentação necessária pela candidata. Manifestou-se 2 

favorável ao afastamento. Prof. Ronei observou que, segundo a Resolução ConsCCNH nº 3 

03/2012, a comunicação ao Conselho deve ser realizada com pelo menos seis meses de 4 

antecedência; neste caso, a candidata apresentou a documentação com cinco meses. Assim, foi 5 

questionado ao Conselho se endossaria a aprovação do afastamento, apesar desta ressalva. Após 6 

discussão, decidiu-se dar andamento a este processo. O item foi passado, após votação simbólica, 7 

à ordem do dia; já na ordem do dia, o item foi aberto para votação nominal, tendo sido aprovado 8 

por unanimidade com a ressalva de que a solicitante deverá ser informada de que, como a 9 

documentação não foi entregue no período, qualquer eventual problema de trâmite burocrático 10 

que venha a ser ocasionado por perda de prazo é de sua própria responsabilidade. 9. Moção do 11 

CCNH para a Reitoria, solicitando mais salas para docentes – relatora Profa. Paula Homem de 12 

Mello: Prof. Paula explanou sobre a carta elaborada para envio à Reitoria sobre a necessidade de 13 

salas, com base nas demandas atuais do Centro. Prof. Ronei pontuou que o parecer da Direção do 14 

Centro é de que o docente lecione no câmpus em que foi alocado. Deliberou-se pelo envio de 15 

uma Recomendação do ConsCCNH à Reitoria, sendo que o texto será votado na próxima sessão 16 

do Conselho. Prof. Eduardo foi apontado como relator deste tema. Prof. Ronei sugeriu que os 17 

conselheiros enviem ao relator, por e-mail, sugestões de pontos a serem incluídos neste texto. 10. 18 

Revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – relator Prof. 19 

Carlos Alberto-Silva:  Prof. Carlos expôs o trabalho de Projeto Pedagógico do curso - PPC da 20 

área de Ciências Biológicas, salientando que a última revisão aprovada data de 2009. Enfatizou 21 

as alterações realizadas visando atender às diretrizes curriculares do MEC. Prof. Ronei salienta a 22 

importância, resgatando o histórico, de adotar a nomenclatura diurno ao invés de matutino a fim 23 

de possibilitar maior flexibilidade na oferta de aulas. Tendo em vista a recomendação da reunião 24 

do ConsEPE de 13/05/2014 para a disponibilização de componentes curriculares via ensino à 25 

distância - EAD, Prof. Ronei sugeriu que a coordenação do curso analise a possibilidade de 26 

oferta de algumas disciplinas nesta modalidade. O item foi encaminhado à ordem do dia da 27 

próxima sessão. Prof. Ronei destacou que, caso haja solicitações de análise para muitos projetos 28 

pedagógicos, será agendada sessão extraordinária em 30/06; solicitou aos conselheiros que 29 

reservem a data em suas agendas. 11. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer e Prof. 30 

Mauricio Coutinho Neto: Devido ao horário avançado e à ausência de um dos relatores, o Prof. 31 

Luciano solicitou a remoção do item da pauta. 12. Crédito para professor que elaborar material 32 

de apoio para disciplina que não ministra e recomendação do conselho para a CPPD – relatora 33 

Profa. Paula Homem de Mello: Prof. Paula destacou que o tema já foi discutido em reuniões 34 

anteriores, e salienta que é importante valorizar e incentivar esta produção, mesmo que isso não 35 

seja realizado na forma de créditos. Apontou formas possíveis de valorização para estes docentes 36 

como, por exemplo, encaminhar sugestão à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 37 

e/ou ao Conselho Universitário – ConsUni para reconhecimento deste material na categoria de 38 

Ensino e a criação de uma linha de fomento para possibilitar a concessão de financiamento e de 39 

horas para funcionamento aos docentes colaboradores nesta área. Prof. Ronei sugeriu que esta 40 

proposta seja melhor discutida e elaborada, e que o item seja mantido em pauta no expediente. 41 

Propôs também consultar a CPPD quanto ao andamento atual do processo, apresentando esta 42 

atualização na sessão de 07 de julho. 13. Regimento Interno da Comissão para Alocação de 43 
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Laboratórios para os Grupos de Pesquisa do CCNH - CALGP – relator Prof. Rodrigo Cunha: 1 

Considerando a complexidade do documento, Prof. Ronei sugere que o texto deste Regimento 2 

seja analisado e discutido até o esgotamento das dúvidas e só então proceder-se-á à votação. 3 

Profª Janaína apresentou seu relato, explicando as atribuições da CALGP e respondendo aos 4 

questionamentos. Foi definido que o texto deste regimento será enviado por e-mail aos 5 

professores do Centro para análise e envio de sugestões e que o tema seja incluído na pauta do 6 

expediente da próxima sessão. Antes de encerrar a sessão, Prof. Ronei fez menção à formatura 7 

dos alunos do CCNH, realizada no dia 10/05. Nada mais havendo a declarar, o Prof. Ronei deu 8 

por encerrada a sessão às 18h00, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 9 
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