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Ata da sessão ordinária nº 03/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 

 

Ata da terceira 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 

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

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

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

UFABC, e contou com a presença da vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello e dos 6 

seguintes Conselheiros: Representantes Docentes: Célio Adrega de Moura Júnior; Janaína de 7 

Souza Garcia; Luciano Puzer; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha; Wagner Alves Carvalho; 8 

os representantes docentes suplentes Maurício Domingues Coutinho Neto, Leonardo Jose Steil e 9 

Jean-Jacques Bonvent; o representante técnico-administrativo, Leonardo Lira Lima. Não 10 

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

justificada: a representante discente de pós-graduação Andréia Silva esteve em atividade do 12 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Convidados: Carlos Alberto 13 

da Silva, Ana Carolina Tonelotti Assis e Fernando Heering Bartoloni. Havendo quórum legal, o 14 

Prof. Ronei Miotto abriu a sessão às catorze horas e vinte minutos com os Informes da Direção: 15 

1) Prof. Ronei confirmou o agendamento da apresentação da Reitoria como primeiro item da 16 

Ordem do Dia da reunião de sete de julho do ConsCCNH. 2) Prof. Ronei apresentou a carta de 17 

renúncia do professor André Polo à posição de representante docente do ConsCCNH; ato 18 

contínuo, reconheceu formalmente a renúncia e a posse automática do Prof. Maurício Coutinho 19 

(suplente) como Membro Titular e declarou a vacância de sua suplência até o fim do termo. 3) 20 

Prof. Ronei informou acerca dos procedimentos relacionados a votações e  redação de atas, a 21 

serem adotados pelo ConsCCNH. Informou que, em consulta à Secretaria Geral da instituição, 22 

foi confirmado que a votação poderá ser realizada de forma simbólica, ou seja, com aprovação 23 

na ausência de manifestação em contrário dos conselheiros, e ainda, as atas podem ser redigidas 24 

de forma sinóptica. Estas medidas serão adotadas em todas as reuniões do CCNH, sendo que as 25 

gravações das reuniões serão mantidas na Secretaria, para eventuais consultas sob solicitação. 4) 26 

Por solicitação do Prof. Ronei, o Prof. Fernando Bartoloni apresentou o Relatório da RTI-27 

FAPESP – 2013. O Prof. Fernando relatou que este relatório será submetido ao Conselho do 28 

CCNH. Prof. Fernando explicou, item a item, a situação atual de implementação dos projetos. 29 

Declarou que dispõe de toda a documentação comprobatória e de estudos, os quais se encontram 30 

à disposição dos conselheiros para consulta. Os conselheiros discutiram a condução do processo 31 

de RTI do ano vigente. 5) Prof. Ronei informou que, recorrentemente, o Conselho tem recebido 32 

demandas para as quais não se apresentam relatores. Foi estabelecido que, ao receber as 33 

demandas, a Presidência entrará em contato com os potenciais relatores e, caso não haja 34 

interessados, ela indicará o relator. Informes dos Conselheiros 1) O Prof. Wagner Carvalho 35 

informou sobre os andamentos de obras de laboratórios de pesquisa do CCNH em Santo André. 36 

Ordem do dia: 1. Aprovação das atas da 1ª sessão ordinária e continuação da 1ª sessão 37 

ordinária de 2014 – relator Prof. Ronei Miotto. Não foi recebida nenhuma solicitação de 38 

complementação ou correção destas atas, as quais foram aprovadas por votação simbólica. 2. 39 

Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto. Aprovada a avaliação do 40 
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relatório de estágio probatório de 12 meses da professora Miriam Mesquita Sampaio de 1 

Madureira, a qual a encaminha para continuidade em estágio probatório. As avaliações de 12 2 

meses dos professores Gustavo Leyva Martinez, Monique Hulshof, Paula Priscila Braga e 3 

William José Steinle permaneceram na pauta. 3. Relatório de Gestão do CCNH 2013 – relatora 4 

Ana Carolina Tonelotti Assis. A administradora do CCNH, Ana Carolina Tonelotti Assis, 5 

apresentou o Relatório de Gestão deste Centro para aprovação e análise. Ana Carolina destacou 6 

as etapas já efetivadas, inclusive a submissão ao Tribunal de Contas da União (TCU) e a 7 

aprovação pelo ConsUni, concluindo que o relatório deve ser aprovado. O relatório foi aprovado 8 

por voto simbólico. Prof. Ronei parabenizou a elaboração do trabalho. Expediente: 1. Proposta 9 

de orçamento para o ano de 2015 – relatora: Ana Carolina Tonelotti Assis: A administradora do 10 

CCNH, Ana Carolina Tonelotti Assis, informou sobre o trabalho realizado visando à elaboração 11 

do Orçamento para 2015. Expôs a prévia do levantamento, lembrando que o prazo para envio à 12 

PROPLADI é vinte e três de maio. Apresentou a previsão tanto de material de consumo como de 13 

material permanente, baseada no levantamento enviado pelos coordenadores de cursos. 14 

Ressaltou que, como a Biblioteca delegou a aquisição dos livros necessários às áreas 15 

relacionadas, houve uma demanda significativa de aquisição de livros para a área de Filosofia. 16 

Os conselheiros abordaram a questão. Prof. Ronei lembrou que o orçamento apresentado ainda 17 

será submetido a várias instâncias e, consequentemente, poderá sofrer vários cortes. Ana 18 

Carolina salientou que foi provisionada uma reserva de R$ 5.000 à Direção para materiais de 19 

consumo e escritório; de R$ 20.000 para auxílio inicial aos professores ingressantes na pesquisa 20 

e extensão, e uma reserva de contingência de R$ 100.000 para suprir eventuais cortes ao longo 21 

do período (por exemplo, materiais de consumo). Sugeriu acrescentar 30% ao valor do 22 

orçamento tendo em vista que, com base em pesquisas de mercado, o valor estimado dos 23 

materiais é cerca de 30% superior ao valor das licitações realizadas. Prof. Ronei deliberou que o 24 

tema seja analisado ao longo do mês e incluído na Ordem do dia da próxima reunião. 2. 25 

Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador (PDC) Fanny Costa – relator Prof. Célio Moura: 26 

Prof. Célio apresentou a proposta de cadastro de PDC da candidata e manifestou seu parecer 27 

favorável à aprovação. Profa. Paula propôs que o item seja elevado à ordem do dia, sendo 28 

acatada. Como item da ordem do dia, o tema foi aberto para discussão. Não havendo 29 

manifestações contrárias, foi aprovado o cadastramento de PDC da pesquisadora Fanny Costa. 3. 30 

Banca de Ensino em Biologia (edital 127) – ad referendum - relator Prof. Maurício Coutinho; 31 

Prof. Ronei explicou a necessidade de agilização deste processo, considerando a carência da área 32 

de Licenciatura em Biologia, a qual conta com apenas três docentes, e as implicações de prazo 33 

pelo fato de 2014 ser um ano eleitoral. Após relato do Prof. Maurício, o Prof. Ronei propôs que o 34 

item fosse elevado à ordem do dia, sendo acatado. Como item da ordem do dia, foi aprovada a 35 

banca para o edital em Ciências Biológicas por votação simbólica. 4. Banca de Química (edital 36 

120) – ad referendum - relatora Profa. Janaína Garcia; Prof. Ronei justificou a necessidade da 37 

urgência, por se tratar de uma banca com cerca de setenta e seis candidatos, mas com dificuldade 38 

inicial para a composição da mesa. Profa. Janaína apresentou nova proposta de composição da 39 

banca, com a Prof. Adelaide Faljoni-Alário indicada como titular e a Profa. Giselle Cerchiaro 40 

como suplente. Prof. Ronei propôs que o item fosse elevado à ordem do dia, sendo acatado. 41 

Como item da ordem do dia, o tema foi aberto para discussão. Prof. Rodrigo apontou apenas a 42 

necessidade de correção do nome do Prof. Antônio Luiz. Não havendo manifestações contrárias, 43 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

foi aprovada por votação simbólica a banca para o edital de Química. 5. Afastamento 1 

internacional para pós-doc do professor Fúlvio Mendes – relator Prof. Wagner Carvalho: Prof. 2 

Wagner declarou ser favorável ao afastamento, com a ressalva de que faltam documentos 3 

comprobatórios da aprovação da bolsa do programa Ciência sem Fronteiras. Considerando todos 4 

os fatores, Prof. Ronei propôs que, caso o Prof. Fúlvio apresente a documentação que falta 5 

referente à bolsa antes da próxima sessão do ConsCCNH, o tema seja incluído na ordem do dia. 6 

Levantou também a necessidade de adequação do texto da resolução para contemplar a 7 

possibilidade de financiamento próprio. 6. Troca de membros da CALGP – Prof. Rodrigo 8 

Cunha: Prof. Rodrigo informou a renúncia do Prof. Herculano como membro da CALGP por 9 

motivos particulares e a posse do suplente, Prof. André Landulfo. O Prof. Ronei informou que a 10 

Coordenação de Física foi comunicada a respeito, porém não apresentou indicação para a vaga 11 

de suplência até o momento. 7. Proposta de convênio submetida pela Profa. Luciana Paulino – 12 

relator Prof. Rodrigo Cunha: Prof. Ronei informou ter constatado, ao analisar o material 13 

enviado pela proponente, a falta de alguns documentos que precisariam ser apresentados pela 14 

empresa, conforme resolução nº 01 da Comissão Permanente de Convênios (CPCO). Informou 15 

que a proponente já foi orientada sobre a falta destes documentos. Prof. Rodrigo explanou acerca 16 

da solicitação, salientando tratar-se de projeto de pesquisa que não envolve recursos financeiros, 17 

sendo apenas uma colaboração técnico-científica. Ressaltou o fato de os projetos relacionados 18 

terem sido aprovados pela Comissão de Ética e Pesquisa da UFABC. Prof. Ronei lembrou que 19 

toda a documentação relacionada a esta proposta está à disposição para consulta na Secretaria do 20 

CCNH. Além disso, propôs que se inclua o item na ordem do dia da próxima sessão do Conselho 21 

caso a Profa. Luciana apresente a documentação faltante. 8. Banco de créditos – relator Prof. 22 

Luciano Puzer; Prof. Luciano apresentou seu estudo baseado na alocação didática de 2013 do 23 

CCNH, levando em consideração apenas os créditos de graduação. Explicou que a ideia é 24 

elaborar uma proposta de banco de créditos, visando o cumprimento bianual das metas, levando 25 

em conta a recomendação de cada docente cumprir dezoito créditos ao ano. Considerando a 26 

discussão levantada pelo tema, Prof. Ronei sugeriu que o Prof. Maurício colabore para uma 27 

abordagem mais ampla e que inclua possíveis casos divergentes. 9. Proposta para os PDCs – 28 

relator Prof. Luciano Puzer: Prof. Luciano realizou um levantamento da normatização 29 

relacionada, na qual consta que se aplicam aos Pesquisadores Docentes Colaboradores (PDCs) as 30 

mesmas prerrogativas ao quadro de docentes da UFABC. Informou que, em conversa com dois 31 

PDCs, observou que são fornecidos crachás de identificação similares aos dos discentes de pós-32 

graduação, ao invés de crachás similares aos dos docentes. Foi deliberado que a Direção enviará 33 

uma recomendação à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) e à Prefeitura Universitária (PU), a 34 

fim de que seja atendida a normativa que trata dos PDCs. Prof. Ronei salientou a importância de 35 

que a participação no programa de PDC seja incentivada, apontando o programa como uma 36 

forma de estimular a aproximação com outras instituições. Esclareceu, também, que a indicação 37 

dos candidatos não implica em aprovação automática, ou seja, todos os candidatos a PDCs têm 38 

seus cadastros aprovados pelo conselho 10. Redução de carga didática para docentes com FGs e 39 

CDs – relator Prof. Ronei Miotto: Prof. Ronei apresentou a proposta enviada pela reitoria ao 40 

ConsEPE para discussão em reunião no dia quinze de abril. Salientou a diferença da situação 41 

atual que prevê um percentual muito menor de dispensas. Prof. Maurício acresceu que esta 42 

proposta não foi discutida amplamente nos conselhos superiores. Prof. Ronei propôs representar 43 
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o ConsCCNH solicitando a remoção do item da pauta da Reunião do ConsEPE a fim de 1 

possibilitar melhor análise, tendo em vista que o ConsCCNH considera preocupante o risco de 2 

prejuízo à atribuição docente. A proposta foi aprovada pelo Conselho. Nada mais havendo a 3 

declarar, o Prof. Ronei deu por encerrada a reunião às 17h00, da qual eu, Priscila Moura 4 

Arakaki, lavrei a presente ata. 5 
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