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Ata da sessão ordinária nº 05/2014 - CCNH – ConsCCNH 

 

 

Ata da quinta 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 sete 2 

de julho 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: Eduardo Leite Borba; Janaína de Souza Garcia; Maurício Domingues 7 

Coutinho Neto; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha; Tiago Rodrigues e Wagner Alves 8 

Carvalho; os representantes docentes suplentes, Márcia Aparecida Sperança; a representante 9 

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

Lima. Ausentes: Célio Adrega de Moura Júnior e Luciano Puzer. Não votantes: Raquel de 11 

Freitas Silva Cardim e Priscila Moura Arakaki, da secretaria do ConsCCNH.  Havendo quórum 12 

legal, o Prof. Ronei Miotto abriu a sessão às catorze horas e sete minutos com os Informes da 13 

Direção: 1) Prof. Ronei Miotto comentou sobre o questionamento apresentado pela Reitoria aos 14 

Centros quanto à criação do Bacharelado em Estatística, tema constante da pauta da última 15 

sessão do Conselho Universitário (ConsUni). O solicitante concedeu apenas dois dias para 16 

resposta; por este motivo, não houve tempo hábil para a realização de consulta à comunidade e 17 

discussão no ConsCCNH. Assim, a Direção concluiu que um Bacharelado em Estatística 18 

pertence, naturalmente, ao Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC. 2) Prof. 19 

Ronei comentou acerca de duas resoluções atualmente em pauta no ConsUni, que regem a forma 20 

de avaliação: a) da progressão funcional e b) da promoção da categoria de Professor Adjunto IV 21 

para Professor Associado. Salientou que ambas estão abertas para o envio de sugestões. O 22 

presidente referiu que tais resoluções apresentam uma alteração radical em relação à prática atual 23 

destas avaliações; por isso, a direção do CCNH tem intenção de incluir este item na pauta do 24 

Expediente da próxima sessão do ConsCCNH, visando ampliar o debate sobre o assunto e 25 

consolidar o posicionamento a ser defendido pela direção do Centro no ConsUni. 3) Prof. Ronei 26 

Miotto informou que estará em férias no período de 08 a 28 de julho de 2014, e que a Profª Paula 27 

Homem de Mello responderá pela Direção do Centro como Diretora em Exercício no período. 4) 28 

Quanto ao item 13 do expediente da sessão anterior do ConsCCNH, “Crédito para professor que 29 

elaborar material de apoio para disciplina que não ministra e recomendação do conselho para a 30 

CPPD”: Prof. Ronei conclui que, pelo fato de esta questão constar da resolução em discussão no 31 

ConsUni (item 2, acima), os esforços envidados pela direção do Centro em realizar estudos para 32 

propor mudança da forma de contabilização da produção de material didático tornaram-se 33 

desnecessários para o momento. Assim, o Conselho aguardará o desfecho da discussão no 34 

ConsUni e as decisões do órgão, para então analisar se resta a necessidade de alguma medida 35 

neste sentido. Prof. Eduardo Borba questionou acerca da resposta necessária à solicitação da 36 

Profª Iseli, que havia originado a discussão deste tema no ConsCCNH. Prof. Ronei pontuou que 37 

a solicitação da docente ficou prejudicada pelo fato de a questão estar em análise em um 38 

conselho superior; acrescentou que a docente foi contatada a respeito, tendo concordado com a 39 

suspensão do item da pauta até a conclusão da discussão no ConsUni. 5) Informou que o item 5 40 
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do expediente,“Revisão do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências 1 

Biológicas”, foi removido da pauta por solicitação da área demandante, dada a necessidade de 2 

revisão de alguns itens. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 4ª sessão ordinária de 2014 – 3 

relator Prof. Ronei Miotto. O texto da ata foi colocado em votação e aprovado em votação 4 

simbólica; 2. Avaliações de estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto. Foram aprovados 5 

por votação simbólica os relatórios de estágio probatório de vinte e quatro meses dos 6 

professores: André Gustavo Scagliusi Landulfo, Ever Aldo Arroyo Montero e Fernando Heering 7 

Bartoloni, e os relatórios de estágio probatório de trinta meses dos professores: Artur Franz 8 

Keppler e Luiz Francisco Monteiro Leite Ciscato. 3. Substituição de membros da Comissão para 9 

Alocação de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa do CCNH – CALGP-CCNH – relator 10 

Prof. Rodrigo Cunha. Prof. Rodrigo oficializou a indicação do professor Renato Rodrigues 11 

Kinouchi como representante suplente da área de Filosofia na CALGP. A indicação foi aprovada 12 

em votação simbólica.  Lembrou que a vaga do Prof. Artur Franz Keppler como representante 13 

das Licenciaturas permanece em aberto, por ausência de indicação da área. Prof. Rodrigo 14 

apresentou sua renúncia à presidência da CALGP por motivos particulares, colocando a posição 15 

à disposição. A direção do Centro propôs a indicação da Profª Janaína de Souza Garcia como 16 

representante da direção e, consequentemente, Presidente da CALGP, deixando vaga a posição 17 

de representante do Conselho de Centro. A proposta foi aprovada com uma abstenção da Profª 18 

Janaína. Considerando o importante trabalho desenvolvido pelo Prof. Rodrigo para a CALGP e o 19 

conhecimento que detém nesta área, a direção do CCNH propôs que ele permanecesse na 20 

Comissão, na posição de representante do Conselho de Centro. A proposta foi aprovada com 21 

uma abstenção do Prof. Rodrigo. Expediente: 1. Duplicação de vaga do concurso para Ensino 22 

em Biologia (edital 127/2013), já aprovada ad referendum – relator Prof. Ronei Miotto. Prof. 23 

Ronei expôs a carência de docentes nessa área e o sucesso do processo seletivo. Explicou que, 24 

segundo orientação da Secretaria Geral, para que o candidato pudesse ser empossado ainda neste 25 

ano, a solicitação de duplicação precisaria ser efetuada até dia três de junho, o que justificou a 26 

necessidade da aprovação ad referendum. Além disso, exibiu a pontuação obtida pelo candidato 27 

no concurso. Prof. Eduardo demonstrou preocupação com o nível dos candidatos aprovados; por 28 

exemplo, a escassa produção acadêmica apresentada. A direção salientou a carta enviada pela 29 

banca do concurso, recomendando fortemente a contratação do candidato. Prof. Eduardo 30 

questionou a ausência, na carta, de justificativas para tal recomendação. A Direção destacou 31 

tratar-se de um texto padrão, cuja revisão já foi solicitada à Secretaria Geral / Divisão de 32 

Concursos. Não obstante, a Direção reiterará à Divisão de Concursos a necessidade percebida 33 

por este Conselho de Centro com respeito a tais cartas padrão, que têm prejudicado a análise do 34 

mérito dos candidatos, e requisitará à Divisão que solicite às bancas explicitarem claramente a 35 

razão da indicação de cada candidato para o qual se solicita duplicação de vaga, pontuando o 36 

diferencial destes candidatos. Além disso, após esgotada a discussão sobre o tema, concluiu-se 37 

ser recomendável que, além do parecer da área demandante, seja solicitado o parecer da área da 38 

pós-graduação em que o candidato se insere com mais adequação, para melhor subsidiar a 39 

decisão do Conselho. Para identificação deste programa de pós-graduação, será consultado o 40 

membro interno do Conselho na Banca do concurso. A duplicação da vaga do concurso para o 41 

Edital 127/2013 foi elevada à ordem do dia e aprovada em votação simbólica, com uma 42 

abstenção do Prof. Eduardo. 2. Nomeação da Banca de Concurso para Professor Visitante – 43 
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Filosofia – Edital 088/2014, já aprovada ad referendum – relator Prof. Ronei Miotto. O relator 1 

justificou a necessidade da aprovação ad referendum desta banca por questões de prazo. O item 2 

foi elevado à ordem do dia e aprovado com uma abstenção do Prof. Eduardo. 3. Solicitação de 3 

recurso contra Indicação de Representante do CCNH para a CPSL – relator Prof. Tiago 4 

Rodrigues. Prof. Tiago apresentou seu relato, contextualizando a solicitação de recurso da Profª. 5 

Viviane Viana Silva contra sua indicação pela Direção do CCNH para representante do centro na 6 

Comissão Permanente de Segurança Laboratorial – CPSL. Considerando a escassez de dados 7 

apresentados no recurso o relator procurou munir-se de informações, realizando consulta ao 8 

regimento interno e ao estatuto da UFABC, à secretaria do centro e à Superintendência de 9 

Gestão de Pessoas. Foram analisados a solicitação de indicação de representantes enviada pela 10 

coordenação do CPSL, a consulta realizada junto à comunidade e a ausência de devolutiva. 11 

Analisou também a legalidade da CPSL, instituída pela Reitoria e vinculada à Prefeitura 12 

Universitária; observou no regimento e estatuto que a participação em comissões como esta faz 13 

parte das obrigações dos docentes. Foi constatada a ausência de apresentação, pela docente, de 14 

justificativas técnicas ou particulares que fundamentassem sua recusa em participar da comissão. 15 

Observou-se também no regimento da UFABC que a participação em atividades administrativas 16 

está inclusa nas atribuições dos docentes. A Direção pontuou, como motivo para esta indicação, 17 

a necessidade de descentralizar as atribuições administrativas e de realizar uma distribuição 18 

equânime entre os docentes, visando não sobrecarregar os que já atuam em diversas comissões. 19 

Salientou também o cuidado de unir o trabalho das comissões COGRE (Comissão de 20 

Gerenciamento de Resíduos) e CPSL, visando atender tanto ao Câmpus Santo André quanto ao 21 

São Bernardo. Prof. Rodrigo, anterior representante do CCNH na Comissão Permanente de 22 

Segurança Laboratorial, salientou a necessidade da indicação de um profissional com formação 23 

na área de química para esta posição, considerando o acúmulo de compostos químicos nos 24 

laboratórios de Química e Biologia. Foi proposta a elevação do item à ordem do dia; a proposta 25 

foi aprovada. Em discussão na ordem do dia, Prof. Tiago reiterou o esforço envidado para 26 

analisar o tópico isoladamente, e da forma mais clara possível. Referiu ter procurado pela Profª 27 

Viviane por vários dias e horários para obter mais informações, porém sem sucesso. Foi 28 

colocada em votação a aprovação do parecer, que foi contrário à aceitação do pedido de revisão 29 

da decisão do diretor do Centro. O relato foi aprovado com uma abstenção da Profª. Paula. 4. 30 

Cadastro de Pesquisador Colaborador – PC para Prof. Hannes Raebiger – relator Prof. 31 

Mauricio Domingues Coutinho Neto. Antes da apresentação da relatoria, Prof. Ronei explicou a 32 

diferença entre o cadastro de Pesquisador Docente Colaborador, que exigiria a apresentação de 33 

diploma reconhecido em território nacional e/ou declaração de defesa de tese de doutorado, e o 34 

cadastro de Pesquisador Colaborador, solicitado para o prof. Hannes, para o qual não há tais 35 

exigências. Foi salientado também o curto prazo previsto para a realização da pesquisa pelo 36 

docente de apenas três meses, que poderia ser prejudicado em caso de solicitação de validação 37 

do diploma estrangeiro. Prof. Maurício apresentou seu relato, favorável ao cadastramento do 38 

Prof. Hannes como pesquisador colaborador. O tema foi elevado à ordem do dia e aprovado por 39 

unanimidade. 5. Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – PDC para Dra. Maraísa 40 

Gonçalves e Dra. Tatiana Prieto, e de Pesquisador Colaborador – PC para Dra. Romarly 41 

Fernandes da Costa – relatora Prof. Janaína Garcia. Profª Janaína apresentou seu relato, 42 

favorável à aprovação dos cadastros solicitados, salientando que a Dra. Romarly e a Dra. 43 
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Maraísa foram professoras visitantes da UFABC até maio de 2014 e que a Dra. Tatiana está 1 

cadastrada como bolsista do Programa Nacional de Pós Doutorado da CAPES, vinculada à Pós-2 

graduação em Biossistemas, até outubro de 2014. Foi questionada a não entrega do formulário de 3 

cadastro de projeto de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa pela Dra. Maraísa. Prof. Eduardo 4 

apontou que o projeto da solicitante consta da Relação de Projetos no website da PROPES. 5 

Como a pesquisadora prosseguirá com o mesmo projeto, a condição foi considerada atendida. 6 

Prof. Ronei informou que os documentos para os cadastros de PDC/PC e projeto de pesquisa, 7 

cuja publicação no site do CCNH for considerada não pertinente por risco à pesquisa dos 8 

solicitantes, serão disponibilizados para consulta por qualquer interessado apenas na secretaria 9 

do CCNH. Tais documentos, bem como discussões relacionadas ao perfil de vagas anterior à 10 

homologação dos concursos, não mais serão publicados no site do CCNH.  O tema foi elevado à 11 

ordem do dia e aprovado por unanimidade. 6. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de 12 

Licenciatura em Ciências Biológicas – O item foi retirado de pauta, por solicitação da área 13 

demandante. 7. Moção do CCNH para a Reitoria, solicitando mais salas para docentes – 14 

relatora Profª. Paula Homem de Mello: Prof. Eduardo apresentou seu esboço de recomendação 15 

para o tema. Foram sugeridas algumas alterações ao texto. O conselheiro pontuou a dúvida sobre 16 

o tipo do documento, se parecer, recomendação ou moção. Em consulta ao Regimento do 17 

CCNH, analisando os tipos previstos, optou-se pela redação de uma moção e uma 18 

recomendação, em texto a ser consolidado pela Profª Paula, para análise da melhor alternativa na 19 

reunião seguinte. 8. Regimento Interno da Comissão para Alocação de Laboratórios para os 20 

Grupos de Pesquisa do CCNH - CALGP – relator Prof. Rodrigo Cunha: Prof. Rodrigo 21 

apresentou o texto do Regimento Interno da CALGP. Mencionou a consulta realizada junto aos 22 

conselheiros, e a única manifestação recebida da Profª Renata Simões. Foi apontada a 23 

necessidade do estabelecimento de um calendário mínimo e foram apresentadas algumas 24 

sugestões de alteração. Prof. Ronei pontuou acerca da existência de um espaço multiusuário sob 25 

responsabilidade do CCNH, localizado no subsolo do Bloco A do Câmpus Santo André, sendo 26 

necessária a inclusão de um artigo no Regimento que contemple a gestão destes espaços. A 27 

essência do texto do Regimento foi aprovada para aplicação nos trabalhos da CALGP, e a 28 

discussão para apreciação e aprovação da versão final do Regimento foi encaminhada para a 29 

ordem do dia da sessão seguinte. 9. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer e Prof. 30 

Mauricio Coutinho Neto: o item foi encaminhado ao expediente da sessão seguinte. 10. 31 

Resolução para aprovação de cadastro de PDCs – relator a definir: o tema foi encaminhado ao 32 

expediente da próxima sessão, sendo indicada como relatora a Profa. Janaína Garcia. Nada mais 33 

havendo a declarar, o Prof. Ronei deu por encerrada a sessão às 18h00, da qual eu, Priscila 34 

Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 35 
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