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Ata da sessão ordinária nº 10/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da décima 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 oito 2 

de dezembro 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 e dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Profa. Paula 6 

Homem de Mello; os representantes docentes: Eduardo Leite Borba, Janaína de Souza Garcia, 7 

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

Tiago Rodrigues e Wagner Alves Carvalho; os representantes docentes suplentes Jean-Jacques 9 

Bonvent, Leonardo José Steil e Lúcio Campos Costa; o representante técnico-administrativo, 10 

Leonardo Lira Lima. Convidado: o pró-reitor da Pós-Graduação, Gustavo Martini Dalpian. Não 11 

votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. 12 

Ausentes: O conselheiro Célio Adrega de Moura Júnior teve ausência justificada por 13 

afastamento. Havendo quórum legal, o Prof. Ronei abriu a sessão convidando a chefe da Divisão 14 

Administrativa, Ana Carolina Tonelotti Assis, a apresentar o primeiro item dos Informes da 15 

Direção: 1. Orçamento 2015: Ana Carolina Tonelotti Assis apresentou a versão final da proposta 16 

orçamentária do CCNH, readequada conforme o orçamento da UFABC para 2015 e discutida 17 

com as coordenações dos cursos. Salientou que o aporte da UFABC para o CCNH prevê verba 18 

de custeio destinada exclusivamente ao ensino, no montante aproximado de R$ 350.000,00, mas 19 

nenhuma verba de investimento. Acrescentou que o corte no orçamento obrigou o cancelamento 20 

do contrato com o fornecedor de gelo seco para o próximo ano, e que o CCNH está verificando 21 

junto à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) e outras áreas a possibilidade de fornecimento de 22 

gelo para os laboratórios de pesquisa. 2. II Encontro de Surdos do ABC: Prof. Ronei informou 23 

acerca do evento realizado no dia 29 de novembro na UFABC, e que contou com o apoio do 24 

CCNH em sua organização. 3. RTI FAPESP 2013/2014 – Despacho da agência de fomento: 25 

Prof. Ronei informou que o projeto da RTI 2014/2015 validado pelo ConsCCNH em sessão 26 

extraordinária foi aprovado integralmente pela FAPESP. 4. Reforma da Secretaria / Divisão 27 

Acadêmica: Prof. Ronei informou quanto à reforma na secretaria do centro, a ser realizada pela 28 

prefeitura universitária em breve. 5. Levantamento sobre necessidade de técnicos para 29 

laboratórios de pesquisa: Prof. Ronei transmitiu a resposta recebida quanto ao levantamento 30 

realizado junto aos coordenadores de laboratório. Segundo a chefia de gabinete da reitoria, não 31 

há possibilidade de disponibilização de técnicos para os laboratórios de pesquisa sob 32 

responsabilidade do CCNH. Informou que tem havido tentativas de negociação junto à 33 

PROGRAD para que os técnicos os quais trabalham nos laboratórios didáticos possam dedicar 34 

parte de seu tempo no auxílio aos laboratórios de pesquisa do CCNH. Informes dos 35 

Conselheiros: 1. Profª Janaína comentou acerca do levantamento que está sendo realizado pela 36 

Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa do CCNH (CALGP) junto 37 

aos coordenadores dos laboratórios de pesquisa. Reforçou a necessidade de preenchimento da 38 

pesquisa e de que os docentes de cada laboratório atualizem seus currículos Lattes. 2. Leonardo 39 

Lira informou que a Comissão Permanente de Convênios (CPCo) aprovou, por meio do parecer 40 

CPCO nº 43, de 01/12/2014, a celebração do termo de colaboração técnico-científica (TCTC) 41 
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com a empresa Catalítica Consultoria Química Ltda, apreciado e aprovado na 8ª sessão do 1 

ConsCCNH. 3. Prof. Ronei solicitou inversão da ordem dos itens 3, 4, 12 e 13 do expediente, 2 

sendo acatado. Ordem do Dia: 1. Aprovação das atas das sessões anteriores: as atas da 9ª sessão 3 

ordinária e da 1ª, 2ª e 3ª sessões extraordinárias foram aprovadas por votação simbólica, com 4 

uma abstenção (Prof. Lucio Costa, por ausência nestas sessões). 2. Avaliações em estágio 5 

probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Foi aprovada a continuação do estágio probatório do 6 

professor Lorenzo Baravalle (12 meses). Foram também aprovados em estágio probatório (30 7 

meses) os professores André Gustavo Scagliusi Landulfo, Ever Aldo Arroyo Montero, Fernando 8 

Heering Bartoloni e Luciana Zaterka. 3. Calendário – relator Prof. Leonardo Steil: O relator 9 

apontou que o prazo de envio de pauta e convocação das sessões ordinárias 4ª e 5ª coincidiam 10 

com feriados (31/05 e 09/07) e sugeriu datas alternativas. Além disso, observou que o artigo 52 11 

do regimento do ConsCCNH prevê a realização de reuniões todos os meses à exceção de janeiro, 12 

mas a proposta inicial não contemplava reuniões nos meses de maio e setembro, período de 13 

recesso acadêmico. Foram incluídas sessões nas datas de 11 de maio e 14 de setembro. Caso a 14 

Secretaria identifique, no ato de envio da convocação, que mais de 50% dos conselheiros 15 

titulares e suplentes estarão em férias na data, a reunião será cancelada por falta de quórum e os 16 

conselheiros serão comunicados por e-mail. A versão final do Calendário foi aprovada por 17 

unanimidade. 4. Banco de Créditos – Relator: Prof. Maurício Coutinho Neto – item retirado de 18 

pauta e mantido na ordem do dia da sessão seguinte. 5. Solicitação de contratação de professores 19 

visitantes para a área de Ciências Biológicas – Relator: Prof. Rodrigo Cunha: Relator apresentou 20 

parecer favorável ao encaminhamento da solicitação à Divisão de Concursos. A solicitação para 21 

a contratação de dois Professores Visitantes foi aprovada por unanimidade. Expediente: 1. 22 

Solicitação de contratação de professor adjunto para a área de Ensino de Biologia – Relator: 23 

Prof. Luciano Puzer – O relator apresentou parecer favorável à solicitação. Profª Janaína propôs 24 

a elevação do tema à ordem do dia, secundada por vários conselheiros. A solicitação para a 25 

contratação de um professor adjunto foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de contratação 26 

de professor adjunto para a área de Ensino de Química – Relator: Profª Janaína Garcia – A 27 

relatora apresentou parecer favorável à solicitação de contratação de um professor adjunto, que 28 

foi encaminhada à ordem do dia e aprovada por unanimidade. 3.Apreciação da composição da 29 

banca do concurso público de professor adjunto – Edital nº 137/2014 (área: Filosofia; subárea: 30 

Lógica e Filosofia da Lógica) – Relator: Prof. Ronei Miotto – Prof. Ronei justificou a inclusão 31 

extemporânea dos Editais 137 e 138/2014 (próximo item do expediente) pela necessidade de 32 

apreciação das bancas na reunião seguinte da Comissão de Vagas, agendada para 11 de 33 

dezembro. Apresentou a proposta de banca, a qual tinha por membros titulares apenas 34 

professores externos e como suplentes alguns professores internos, não pertencentes à área de 35 

Lógica. Acrescentou a indicação da coordenação do Bacharelado em Filosofia, que propôs o 36 

nome da Profª Patrícia Velasco como suplente interna, por esta pertencer à área de Lógica. Prof. 37 

Paulo apresentou breve histórico do processo de formação da banca, mencionando a dificuldade 38 

que motivou a reunião entre a coordenação do Curso e os docentes da área de Lógica com a 39 

mediação da direção do Centro. Relatou que, nesta reunião, foi acordado que a banca não teria 40 

membros internos, visto que os três professores da área de Lógica não tinham intenção de 41 

participar do concurso, e que o Prof. Anderson sugeriria alguns nomes de professores externos a 42 

serem convidados, tendo indicado três nomes aceitos consensualmente pela área de Lógica. Prof. 43 

Paulo questionou a ordem de docentes externos apresentada, e reforçou a indicação da Profª 44 
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Patrícia Velasco. Prof. Ronei esclareceu que a Divisão de Concursos solicita o envio de vários 1 

nomes para o caso de os indicados não terem disponibilidade de aceitar o convite, considerando 2 

que apenas um professor externo enviou resposta positiva. O representante técnico-3 

administrativo Leonardo Lira sugeriu que o coordenador do Bacharelado em Filosofia elaborasse 4 

a lista a ser encaminhada à Divisão de Concursos. Prof. Paulo apontou a necessidade de 5 

observância do critério de antiguidade para a indicação dos membros internos. Prof. Paulo 6 

propôs como membros internos: Patrícia Velasco, Luis Fernando e Renato Kinouchi. O tema foi 7 

elevado à ordem do dia, e a composição alterada da banca, com a observação de que será 8 

solicitado à Divisão de Concursos manter a ordem apontada, foi aprovada com uma abstenção 9 

(Leonardo Lira, por executar atividades administrativas relacionadas ao preenchimento dos 10 

formulários para abertura ou bancas de concursos e processos seletivos de docentes, para 11 

posterior envio à Divisão de Concursos). 4. Apreciação da composição da banca do concurso 12 

público de professor adjunto – Edital nº 138/2014 (área: Filosofia; subárea: Tópicos da 13 

Educação) – Relator: Leonardo Lira – O relator apresentou parecer favorável à aprovação da 14 

banca proposta. O tema foi elevado à ordem do dia, e a composição da banca foi aprovada com 15 

uma abstenção (Leonardo Lira, por executar atividades administrativas relacionadas ao 16 

preenchimento dos formulários para abertura ou bancas de concursos e processos seletivos de 17 

docentes, para posterior envio à Divisão de Concursos). 5. Proposta de composição para a 18 

Comissão Julgadora do concurso de Edital nº44/2014 – área: Física; subárea: Ótica e 19 

Espectroscopia – Relator: Prof. Ronei  Miotto – O relator apresentou a proposta de banca, 20 

elaborada pela área de Física. O item foi elevado à ordem do dia, e a composição da banca foi 21 

aprovada com uma abstenção (Leonardo Lira, por executar atividades administrativas 22 

relacionadas ao preenchimento dos formulários para abertura ou bancas de concursos e processos 23 

seletivos de docentes, para posterior envio à Divisão de Concursos). 6. Solicitação de 24 

afastamento internacional para realização de Pós Doutorado. Solicitante: Professor Celio de 25 

Adrega Moura – Relator: Prof. Jean-Jacques Bonvent  –  Prof. Jean-Jacques relatou que a 26 

solicitação está em conformidade com as normas para esta modalidade de afastamento, exceto 27 

pelo fato de a solicitação não ter sido encaminhada com seis meses de antecedência – houve um 28 

atraso de três dias. O item foi elevado à ordem do dia, e o afastamento foi aprovado, sob a 29 

condição de que a data de início da solicitação seja corrigida pelo solicitante para a partir do dia 30 

06 de maio, a fim de que seja respeitado o prazo regulamentar de seis meses de antecedência 31 

para a apresentação da solicitação. 7. Renovação dos membros da CALGP – Relator: Prof. Tiago 32 

Rodrigues – Prof. Tiago apresentou seu relato, pontuando que vários cursos não indicaram 33 

representantes para a Comissão. O item foi encaminhado à pauta da próxima sessão. 34 

Considerando o fato de o mandato da CALGP ter expirado em 05 de dezembro, foi proposta a 35 

indicação à CALGP dos nomes indicados abertamente pelos Cursos, com a recondução 36 

temporária dos professores Rodrigo Cunha e Luciano Puzer (membros indicados pela direção) 37 

em caráter pro tempore, até a próxima reunião do ConsCCNH em fevereiro. O Conselho 38 

manifestou-se de acordo com a indicação. 8. Alocação de laboratórios de pesquisa. 39 

Equipamentos de laboratório multiusuário: definição, normas de utilização e obrigações do 40 

centro – Relator: Prof. Ronei Miotto – Prof. Ronei esclareceu a impossibilidade de discussão das 41 

normas para o laboratório multiusuário naquele momento, devido à pendência de alocação de 42 

três novos docentes da área de Química Analítica – Heloisa França Maltez, Bruno Lemos Batista 43 

e Diogo Librandi, ainda em pauta no Conselho. Informou que a CALGP contatou os 44 
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coordenadores de laboratório para verificar a existência de possíveis vagas – sem sucesso – e 1 

realizou um estudo para a identificação de laboratórios da área de Química que poderiam receber 2 

estes pesquisadores, considerando os critérios de perfil dos espaços e metragem ocupada por 3 

docentes. Apontou a recomendação da CALGP, com base neste estudo, favorável à alocação de 4 

dois dos três docentes nos laboratórios 201 e 203 do bloco B. Relatou que esta recomendação foi 5 

entregue à direção do Centro, que contatou os coordenadores destes laboratórios e obteve 6 

resposta favorável da coordenação dos laboratórios 201 e 203, assim que terminada a reforma no 7 

laboratório vizinho (202), e até a entrega dos laboratórios do Bloco L. Informou que o Prof. 8 

Anderson, coordenador do laboratório 201, sugeriu a realocação do docente remanescente, Prof. 9 

Hueder, para seu laboratório, dada a afinidade de sua linha de pesquisa com as desenvolvidas 10 

naquele espaço, e a mudança de dois docentes do laboratório 201 para o 505-3. Prof. Luciano 11 

apontou a necessidade da concordância expressa e por escrito dos coordenadores e dos 12 

integrantes destes laboratórios quanto à alocação destes docentes. O Conselho consentiu em que 13 

esta concordância seja enviada pelos coordenadores por e-mail, com os integrantes dos 14 

laboratórios por cópia. Prof. Lúcio colocou também a necessidade da anuência do Prof. Hueder 15 

quanto a esta alocação, considerando sua alocação voluntária anterior para o Laboratório 203. 16 

Prof. Ronei destacou que, antes de se consultar o docente, é necessária a anuência do Conselho 17 

quanto à possibilidade desta alocação. Colocou também a impossibilidade de consultar o docente 18 

antes da reunião, por encontrar-se em licença-paternidade; e lembrou que o docente não efetivou 19 

sua alocação para o laboratório 203, por conta dos equipamentos do laboratório 202 estarem 20 

instalados lá devido à reforma. Prof. Wagner questionou quem seria o agente do contato junto 21 

aos coordenadores dos laboratórios e aos docentes a serem alocados, sugerindo que a CALGP 22 

realize a consulta ao invés da Direção. Foi acordado que a CALGP deverá realizar este papel, 23 

fazendo os estudos necessários, contatando os docentes e propondo as soluções. A única ressalva 24 

foi quanto à decisão da alocação, que continuará a ser tomada pelo Conselho. 9. Proposta de 25 

colaboração técnico-cientifica SEMASA – Relator: Prof. Carlos Alberto Silva. Prof. Carlos Silva 26 

expôs o histórico de reuniões e a proposta, já aprovada pelo Conselho Administrativo do Serviço 27 

Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA), de um termo de ampla 28 

cooperação visando o estreitamento de relações com a UFABC para a realização de projetos em 29 

andamento naquela autarquia, o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e a realização de 30 

eventos. O relator apontou a necessidade de maior especificação quanto às obrigações e 31 

responsabilidades das partes envolvidas na cooperação, com a inclusão de um item na quarta 32 

cláusula (“Das obrigações das partes”) definindo o papel do coordenador do TCTC e dos 33 

coordenadores dos Termos Aditivos. Também sugeriu separar, em itens distintos, as publicações 34 

de trabalhos em eventos científicos das publicações de trabalhos em periódicos científicos; e 35 

incluir um item na Cláusula sobre Vigência indicando a possibilidade de renovação do TCTC e 36 

os procedimentos a serem seguidos para tal. Os conselheiros salientaram que o prazo máximo 37 

para a vigência deste termo é de cinco anos, de acordo com a normativa vigente. Prof. Ronei 38 

salientou a análise administrativa realizada pelo conselheiro Leonardo, a qual atestou a 39 

regularidade da documentação para encaminhamento à Comissão Permanente de Convênios 40 

(CPCo). Prof. Carlos declarou que solicitará esclarecimentos do SEMASA acerca da 41 

impossibilidade, apontada pelo Prof. Leonardo, de os alunos da graduação e dos bacharelados 42 

interdisciplinares da UFABC participarem dos processos seletivos para estágio na empresa. O 43 

tema foi elevado à ordem do dia, e o termo de colaboração foi aprovado com as alterações 44 
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propostas pela relatoria. 10. Expansão da UFABC – Relator: Prof. Leonardo Steil – O relator 1 

comentou sobre a diferença de valores na previsão de crescimento constante do PDI entre o 2 

número de alunos esperados e a quantidade de docentes / espaço físico previstos. Recomendou 3 

ao Conselho solicitar esclarecimentos à Superintendência de Obras e à PROPLADI sobre a 4 

divergência entre a previsão de ampliação do PDI e os espaços previstos para o CCNH. Esta 5 

consulta será realizada pela Direção do Centro. Item mantido no expediente da próxima sessão. 6 

11.  Atividade externa de docentes: Prof. Antonio Sérgio Kimus Braz (autorização para 7 

exercício) e Fernanda Franzolin (entrega de relatório final) – Relator: Leonardo Lira – O relator 8 

apresentou ao ConsCCNH os relatórios entregues pelos docentes e seu parecer acerca destes. 9 

Solicitou autorização do Conselho para o arquivamento do processo n°23006.002525/2013-58, 10 

da Professora Dra.Fernanda Franzolin, tendo em vista o encerramento dos autos com a entrega 11 

de relato final. O tema foi elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. No que se refere 12 

ao processo do processor Antonio Sérgio Kimus Braz, foi explicado que a solicitação para o 13 

exercício da atividade externa, nesse caso, depende da aprovação pelo Conselho do CCNH, 14 

conforme o item 13 do anexo da Resolução ConsUni 135. Por fim, o relator complementou 15 

ressaltando que o processo nº 23006.002588/2014-95 será posteriormente encaminhado à CPCo. 16 

O tema foi elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade . 12. Pedido de concessão de 17 

título de “Professor Emérito” ao Prof. Dr. Adalberto Fazzio – Relator: Prof. Gustavo M. Dalpian 18 

– Prof. Gustavo propôs que o Conselho do CCNH encaminhe esta solicitação ao Conselho 19 

Universitário (ConsUni), por semelhança ao título de professor emérito concedido pela UFABC 20 

ao Prof. Helio Waldmann. Justificou a solicitação, evidenciando a atuação do Prof. Fazzio na 21 

consolidação do programa de pós-graduação em nanociências, como orientador, e destacando o 22 

volume de sua produção científica, entre outros. Destacou o efeito benéfico destes títulos na 23 

criação de vínculo entre a Universidade e cientistas de contribuição significativa. O item foi 24 

elevado à ordem do dia, e o mérito da solicitação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 25 

Antes do encaminhamento ao ConsUni, o CCNH realizará consulta junto à Procuradoria Jurídica 26 

para verificar se o fato de o Prof. Adalberto não ter sido professor efetivo do quadro docente da 27 

UFABC – embora tenha atuado como reitor pró-tempore – seria impedimento para a concessão 28 

do título. 13. Solicitação de contratação de professor visitante para a área de Filosofia – Relator: 29 

Prof. Ronei Miotto. Prof. Ronei justificou esta necessidade pela informação, recebida da Divisão 30 

de Concursos, de que só há previsão de realização de concurso para a área em maio do ano 31 

seguinte, e a área tem necessidade de docentes para o segundo quadrimestre de 2015. Além 32 

disso, Prof. Paulo destacou a alta carga didática dos docentes e a iminente saída de alguns 33 

docentes por aposentadoria  ou mudança para outra instituição. O item foi elevado à ordem do 34 

dia e aprovado por unanimidade, com uma alteração (aprovação de duas vagas ao invés de uma). 35 

Esgotada a pauta, o presidente deu por encerrada a sessão às 18 horas e 21 minutos, da qual eu 36 

Priscila Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 37 
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