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Ata da sessão ordinária nº 02/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 
 

Ata da segunda 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 2 

dezessete de março de dois mil e catorze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC 3 

(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A 4 

sessão foi presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas 5 

da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora do CCNH, 6 

Profa. Paula Homem de Mello; os representantes docentes: Célio Adrega de Moura Júnior; 7 

Janaína de Souza Garcia; Leonardo José Steil; Luciana Campos Paulino; Luciano Puzer; 8 

Maurício Domingues Coutinho Neto; Renata Simões e Tiago Rodrigues; o representante técnico-9 

administrativo, Leonardo Lira Lima; a representante discente de pós-graduação, Andréia Silva. 10 

Não votantes: Renato da Silva Correa, secretário do ConsCCNH; Flamarion Caldeira Ramos. 11 

Ausentes: os representantes docentes André Sarto Polo, Eduardo Leite Borba, Rodrigo Luiz 12 

Oliveira Rodrigues Cunha e Wagner Alves Carvalho tiveram ausências justificadas. Havendo 13 

quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão às catorze horas com os Informes da Direção 1) O 14 

Prof. Ronei Miotto informou acerca de solicitação para realização de reunião entre o Conselho 15 

do CCNH e o Reitor. O encontro ficou definido para se realizar no início da próxima sessão 16 

ordinária. 2) Comentou sobre a realização de auditoria interna nos centros no ano de 2014 e que 17 

se trata de um procedimento normal para o qual os conselheiros podem vir a ser chamados. 3) 18 

Informou sobre a prorrogação do afastamento internacional do professor Alexsandre Lago. 19 

Explicou que a direção autorizou a prorrogação baseada em orientação da Coordenação Geral de 20 

Recursos Humanos (CGRH), tendo em vista que o docente não está com carga didática no 21 

período e não havia razão para negar a solicitação. 4) Mencionou a possibilidade de abertura de 22 

concursos para a contratação de professores titulares, pois há um indicativo do Ministério da 23 

Educação (MEC) para conceder vagas de professores titulares. Informou que solicitará às áreas 24 

que estudem a necessidade e justificativa para contratação destes professores titulares. Informou 25 

que o CCNH conta com quatro professores titulares no momento, sendo um de cada área. 5) 26 

Informou acerca do desenvolvimento de plano de capacitação para os técnicos-administrativos 27 

pela UFABC e da iniciativa do CCNH, sendo que será apresentada proposta ao conselho. 6) 28 

Informou que o relatório de gestão 2013 e o orçamento para 2015 serão discutidos na próxima 29 

sessão. 7) Informou que a subcomissão de estágio probatório da Filosofia teve a substituição da 30 

professora Juliana Bueno, exonerada da UFABC, pelo professor Fernando Costa Mattos, 31 

conforme deliberação anterior do conselho. Informes dos Conselheiros: 1) O Prof. Célio Moura 32 

informou que os representantes técnico-administrativos da Comissão Assessora de Comunicação 33 

do CCNH Fernando Pablos e Ana Crivelari deverão ser substituídos por terem saído do CCNH. 34 

2) O Prof. Luciano Puzer informou acerca da necessidade de discutir a questão do banco de 35 

créditos. Ficou acertado que o professor Luciano será o relator do assunto na próxima sessão. 3) 36 

O Prof. Ronei Miotto solicitou a promoção à ordem do dia do item do expediente que versava 37 

sobre a proposta de abertura de concurso para professor visitante em Ensino de Filosofia, sendo 38 

acatado. Ordem do dia: 1. Proposta de abertura de concurso para professor visitante em Ensino 39 

de Filosofia – relator Prof. Ronei Miotto: O Prof. Ronei relatou acerca da solicitação feita pela 40 
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área da Filosofia, dizendo que a área de Ensino de Filosofia está prejudicada, pois conta com 1 

poucos professores. Relatou que, devido a dificuldades em concursos anteriores, no novo edital 2 

constará o nome Tópicos de Educação. Lembrou que dia trinta de junho é o prazo máximo de 3 

homologação de qualquer concurso público para que a posse ocorra ainda no ano vigente. Passou 4 

a palavra ao coordenador da Licenciatura em Filosofia, professor Flamarion Caldeira Ramos. O 5 

Prof. Flamarion explicou sobre a dificuldade de contar com profissionais de Educação e 6 

Filosofia e a ideia de ter maior número de candidatos, o que possibilitaria identificar alguém com 7 

adesão maior à área de filosofia, mesmo que não seja condição necessária a formação filosófica. 8 

Enfatizou a necessidade da chegada de docentes para atuar em disciplinas gerais da Licenciatura, 9 

algumas disciplinas de Ensino e algumas específicas da Filosofia. O Prof. Ronei lembrou do 10 

sucesso na contratação de professores visitantes que posteriormente foram efetivados por novo 11 

concurso. Declarou que a relatoria é favorável à aprovação. Em votação, a proposta foi aprovada 12 

por unanimidade. 2. Aprovação das atas da 1ª sessão ordinária de 2014 e continuação da 1ª 13 

sessão ordinária de 2014 – relator Prof. Ronei Miotto: Em votação, houve mais abstenções do 14 

que votos favoráveis, sendo que os conselheiros argumentaram que estavam ausentes nas 15 

referidas sessões. O Prof. Ronei solicitou a comunicação entre conselheiros titulares e suplentes 16 

para futuras aprovações. Retirou o item da pauta, o qual retornará na próxima sessão. 3. 17 

Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Foram aprovadas as avaliações 18 

dos relatórios de estágio probatório de 24 meses dos professores: Gustavo Morari do 19 

Nascimento; Cristiane Negreiros Abbud Ayoub; Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis; 20 

Alexandre Zatkovskis Carvalho; Artur Franz Keppler; Camilo Andrea Angelucci; Cibele Biondo; 21 

Gustavo Muniz Dias; Humberto Fonseca Mendes; Leticie Mendonça Ferreira; e Luiz Francisco 22 

Monteiro Leite. 4. Substituição de membros da Comissão para Alocação de laboratórios para os 23 

grupos de pesquisa do CCNH – CALGP relatora Profa. Luciana Paulino: Após apresentação da 24 

professora Luciana Paulino, foram aprovadas por unanimidade as substituições de Daniel 25 

Pansarelli por Anastasia Guidi Itokazu, como representante titular do Bacharelado em Filosofia, 26 

e Mirian Pacheco por Fernanda Franzolin, como representante titular das Licenciaturas. 5. 27 

Recomendação coordenador do centro em câmpus avançado – relatora Andréia Silva: A 28 

representante discente de pós-graduação Andréia Silva relatou que nas duas últimas sessões foi 29 

discutida a criação da função de coordenador do câmpus de SBC, sendo que a conclusão dos 30 

conselheiros havia sido de que a criação é importante e o assunto devia ser passado à ordem do 31 

dia. Relatou ter redigido a aprovação na forma de recomendação do conselho, já que a gestão do 32 

centro é da competência do conselho e, por isto, este recomendaria à reitoria a criação do cargo. 33 

Apresentou o texto da recomendação. Explicou que o ocupante da função será indicado pela 34 

direção e serão delegadas as atribuições da direção para o câmpus de SBC de acordo com os 35 

termos do regimento da UFABC. Concluiu dizendo ser favorável à aprovação da recomendação. 36 

O Prof. Ronei abordou o histórico do assunto, enfatizando que o mesmo foi amplamente 37 

discutido e houve mudança da proposta original que previa a criação do cargo de assessor, mas 38 

que não teria as competências do coordenador. Lembrou da consulta feita à CGRH, a qual 39 

considerou a proposta adequada. Explicou que, com a recomendação do conselho para a criação 40 

da função de coordenador de centro, a ideia é demonstrar que o conselho entende a importância 41 

da função. Esclareceu que o coordenador terá as atribuições da direção, respondendo pelo centro 42 

em SBC e, assim, poderá assinar documentos internos da UFABC, contudo, só não poderá 43 
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representar externamente o centro, como na assinatura de documentos de agências de fomento. 1 

Explicou que o coordenador não terá assento em conselhos e não terá poder de voto, mas no 2 

Conselho do CCNH terá voz. Os conselheiros discutiram a redação da recomendação. Em 3 

votação a recomendação, com uma modificação gramatical, foi aprovada por unanimidade. 4 

Expediente: 1. Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador (PDC) Fábio Tescarolo – relatora 5 

Luciana Campos Paulino: A Profa. Luciana relatou que o doutor Fábio está desenvolvendo pós-6 

doutorado com o professor do CCNH Tiago Rodrigues e solicitou o cadastro como PDC para 7 

utilizar a infraestrutura da UFABC, como a biblioteca. Concluiu que, considerando o projeto e o 8 

currículo lattes, recomenda o cadastramento como PDC na UFABC do pesquisador Fábio 9 

Tescarolo. O Prof. Maurício Coutinho sugeriu automatizar o processo de aprovação dos 10 

cadastros de PDC. Os conselheiros discutiram a questão dos PDCs. O Prof. Ronei sugeriu que 11 

um conselheiro apresente proposta para apreciação do conselho. O item foi passado à ordem do 12 

dia. Na ordem do dia, o cadastro de PDC de Fábio Tescarolo foi aprovado por unanimidade. 2) 13 

Alocação das salas de SBC – relator Prof. Ronei Miotto: O Prof. Ronei relatou que o número de 14 

salas disponíveis para docentes se esgotou com a chegada de novos docentes. Relatou que com a 15 

necessidade de alocá-los surge a problemática de como efetuar a alocação. Salientou que a 16 

reitoria informara não haver novos espaços para alocar docentes. Explicou que o primeiro 17 

critério adotado pela direção é o da auto-organização dos docentes, sendo que em caso de 18 

chegada de novos docentes estes podem ser acolhidos voluntariamente pelos docentes já 19 

instalados, que passariam a dividir as salas. Questionou os conselheiros sobre qual critério a 20 

direção deve adotar em caso da auto-organização não dar conta das necessidades. Citou que em 21 

outros centros foi adotado o critério da antiguidade, sendo possível também fazer sorteios para 22 

alocar os docentes em novos espaços liberados ou, ainda, alocar os docentes em duplas, como é 23 

feito no Bloco A. Os conselheiros discutiram as questões dos critérios para alocação de docentes 24 

em salas, do compartilhamento de salas em duplas e das salas coletivas. Os conselheiros 25 

concluíram não estarem confortáveis no momento para propor critérios gerais de alocação e 26 

sugeriram que seja mantida a auto-organização. O Prof. Ronei acatou a decisão, mas alertou que 27 

se houver casos de contratação de novos docentes e a auto-organização não der conta, estas 28 

alocações serão pautadas no conselho. Após novas discussões, os conselheiros definiram propor 29 

uma moção à Reitoria para solicitar mais salas de docentes. 3) Banca do concurso de Química 30 

edital 102/2013 – relatora Janaína Garcia: A Profa. Janaína resgatou o histórico do concurso de 31 

Química para o qual, devido ao fato de haver 76 candidatos inscritos, há dificuldades na 32 

composição da banca. Após ter apresentado os nomes da banca solicitou a passagem do item à 33 

ordem do dia, para haver tempo hábil para a realização do concurso. A solicitação foi aprovada 34 

por unanimidade. Estando na ordem do dia, em votação, a banca é aprovada por unanimidade. 4) 35 

Edital de Cosmologia/Astrofísica – relator Prof. Célio Moura: O Prof. Célio apresentou o edital e 36 

explicou as modificações que foram feitas para sua readequação. A Profa. Paula Mello solicitou a 37 

passagem do item à ordem do dia, sendo acatada por unanimidade. Estando na ordem do dia, em 38 

votação, o edital foi aprovado por unanimidade. 5) Adaptação de espaço para o corpo técnico-39 

administrativo – relator Prof. Ronei Miotto: O Prof. Ronei relatou ter recebido solicitação das 40 

divisões acadêmica e administrativa para a ampliação do espaço técnico-administrativo, tendo 41 

em vista a chegada de novos servidores e a integração das equipes para um melhor atendimento. 42 

Apresentou o estudo que demonstra a reforma a ser efetuada para que as divisões compartilhem 43 
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um mesmo espaço e os remanejamentos de espaços para que seja mantido o número de salas de 1 

reunião disponíveis e o acréscimo de uma sala de docente. Relatou que a Direção e a Prefeitura 2 

Universitária estão de acordo com a reforma que precisa ser aprovada pelo Conselho do CCNH. 3 

Os conselheiros tiraram dúvidas. O item foi elevado à ordem do dia por unanimidade. Estando na 4 

ordem do dia, a reforma foi aprovada por unanimidade. 6) Minuta de Resolução do ConsUNI 5 

que normatiza a colaboração esporádica e eventual dos docentes em regime de dedicação 6 

exclusiva (RDE) em assuntos de suas especialidades – relatora Profa. Paula Homem de Mello: O 7 

Prof. Ronei propôs o debate da minuta a ser discutida no ConsUNI que versa sobre mudanças 8 

importantes acerca da colaboração esporádica de docentes em regime de dedicação exclusiva. 9 

Abordou as consequências da regulamentação para o centro em seus trâmites internos. Os 10 

conselheiros discutiram a minuta e aspectos da nova legislação da carreira docente. Os 11 

conselheiros concordaram com a sugestão de haver relatório específico para os casos de 12 

colaborações esporádicas, ao invés da utilização de relatórios anuais. O Prof. Ronei colocou a 13 

direção à disposição para receber novas sugestões. Enfatizou que a intenção da direção é debater 14 

assuntos com o conselho, mesmo em casos que não haja deliberações deste, pois os conselheiros 15 

são os representantes da comunidade e devem ser ouvidos. 7) Crédito para professor que elaborar 16 

material de apoio para disciplina que não ministra e recomendação do conselho para a CPPD – 17 

relator indefinido: O Prof. Ronei informou que não houve conselheiros dispostos a relatar o item, 18 

o qual retorna à pauta da próxima sessão. Comentou aspectos da discussão sobre o tema na 19 

sessão anterior e esclareceu dúvidas de conselheiros. Convidou os docentes para a discussão que 20 

está havendo sobre a reformulação dos eixos do Bacharelado em Ciência em Tecnologia, 21 

destacando a importância da participação. Nada mais havendo a declarar, às dezessete horas e 22 

quinze minutos o Prof. Ronei deu por encerrada a sessão, da qual eu Renato da Silva Correa, 23 

secretário do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 24 
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 Ronei Miotto 
Diretor 

 

 

 


