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Ata da continuação da sessão ordinária nº 06/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 

 

Ata da continuação da sexta sessão ordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

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

do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e catorze, na sala 312-3, da Universidade Federal do 3 

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

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

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Representantes 6 

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

Luciano Puzer; Maurício Domingues Coutinho Neto; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e 8 

Tiago Rodrigues; os representantes docentes suplentes, Leonardo Jose Steil e Renata Simões. 9 

Não votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. 10 

Ausências justificadas: vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello, representante docente 11 

Wagner Alves Carvalho e representante técnico-administrativo, Leonardo Lira Lima. Havendo 12 

quórum legal, o Prof. Ronei Miotto abriu a sessão às catorze horas e dezenove minutos com o 13 

Expediente: 7. Resolução para aprovação de cadastro de PDCs: Profª Janaína apresentou seu 14 

relato acerca da proposta de agilização da avaliação para as solicitações de cadastro como 15 

Pesquisadores Doutores Colaboradores (PDCs) e Pesquisadores Colaboradores (PCs). Os 16 

conselheiros fizeram referências a vários aspectos como a ausência de acompanhamento dos 17 

PDCs, PCs, Pesquisadores Visitantes, Jovens Pesquisadores e categorias semelhantes, 18 

principalmente quanto ao prazo de término do programa e à entrega de relatório do programa. 19 

Foi acordado que, no caso das solicitações de PDC com bolsa aprovada junto à agência de 20 

fomento, a Direção fará a conferência da documentação e apresentará uma relatoria conjunta e 21 

sucinta na sessão do Conselho de Centro. As demais solicitações serão encaminhadas a um dos 22 

conselheiros para relatoria. Tendo sido estabelecido o fluxo para os processos, o item foi 23 

considerado superado e foi retirado da pauta. 9. Alocação de laboratórios de pesquisa: Profª 24 

Janaína Garcia referiu as demandas mais recentes de alocação apresentadas pelos docentes. A 25 

conselheira explicou o processo de avaliação referente à alocação no laboratório seco do Bloco 26 

Zeta e no laboratório 505-3, a apresentar vacância em breve, pela transferência dos atuais 27 

usuários para o Câmpus São Bernardo. Foi solicitado o envio ao Conselho das atas das reuniões 28 

da CALGP, de uma cópia das solicitações originais dos demandantes e de um relato mais 29 

minucioso, analisando inclusive o uso pretendido pelos solicitantes para o laboratório. Profª 30 

Janaína apresentou, também, a alocação voluntária dos professores Márcio Silva no laboratório 31 

L407-3 e Hueder de Oliveira no Laboratório L203-3, com a concordância de todos os integrantes 32 

dos respectivos laboratórios. Foi acordado entre os Conselheiros que mesmo as alocações 33 

voluntárias como essa deverão ser encaminhadas para análise do Conselho, embora por um 34 

relato mais conciso. Este item da pauta foi encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. 35 

Disposições Gerais: Prof. Luciano informou acerca do contato que teve com o Reitor e a 36 

professora Marcela Sorelli, no qual mencionou a moção aprovada na última sessão do Conselho 37 

para solicitação de mais salas para docentes. O reitor referiu uma impressão negativa, tendo 38 

interpretado a moção como um desagravo à sua administração, ao que Prof. Luciano salientou 39 

tratar-se apenas de uma preocupação do Conselho com a necessidade de espaço dos docentes do 40 
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CCNH. Segundo relato do prof. Luciano, a Prof. Marcella Sorelli também criticou a Moção e 1 

informou-lhe que a questão de espaços docentes do CCNH será resolvida no Bloco Lambda, e 2 

que o CCNH não estaria participando das discussões em andamento acerca daquele espaço. A 3 

professora teria informado que foram atribuídos 50 m2 como área administrativa para o CCNH, 4 

por solicitação do CECS. Prof. Ronei declarou que a informação da professora Marcela estaria 5 

equivocada. Esclareceu que a direção do CCNH participou de todas as reuniões efetivamente 6 

realizadas acerca deste assunto, informação que foi atestada presencialmente pelos professores 7 

Anníbal Hetem e Marcelo Modesto, diretor e vice-diretor do Centro de Engenharias e Ciências 8 

Sociais e Aplicadas (CECS) convidados a adentrar a sala enquanto aguardavam pela reunião que 9 

seria realizada na sequência entre os Diretores dos Centros para a elaboração de uma 10 

Comunicação Interna à Reitoria solicitando informações sobre o Bloco Lambda, entre outros 11 

assuntos. Nada mais havendo a declarar, o Prof. Ronei deu por encerrada a sessão às 16h00, da 12 

qual eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 13 
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