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Ata da sessão ordinária nº 06/2014 – ConsCCNH 

 

Ata da sexta 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 

quatro de agosto 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 da vice-diretora, Profa. Paula Homem de Mello e dos 6 

seguintes Conselheiros: Representantes Docentes: Célio Adrega de Moura Júnior, Eduardo Leite 7 

Borba, Janaina de Souza Garcia, Renata Simões e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha. 8 

Convidados: docentes Raquel de Almeida Ribeiro, Fernanda Franzolin e Anderson Orzari 9 

Ribeiro; técnica-administrativa Ana Carolina Tonelotti Assis. Ausente: representante docente 10 

Luciano Puzer. Ausência Justificada: representante docente Wagner Alves Carvalho e 11 

representante técnico-administrativo Leonardo Lira Lima. Não votantes: Priscila Moura Arakaki 12 

e Natasha Morare, da secretaria do ConsCCNH.  Havendo quórum legal, o Prof. Ronei Miotto 13 

abriu a sessão às catorze horas e vinte minutos com os Informes da Direção: 1. Informou sobre 14 

a realização de avaliação dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia pelo Instituto 15 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP / MEC), no Câmpus São 16 

Bernardo, e sobre a avaliação institucional integral da UFABC pelo MEC. 2. Informou sobre as 17 

solicitações de alteração de data dos afastamentos da Profª. Laura Paulucci Marinho, aprovada 18 

pela Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD e já efetivada, e do Prof. Fúlvio Rieli 19 

Mendes, pendente de aprovação pela Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas. A 20 

sessão prosseguiu com os Informes dos Conselheiros: 1. Prof. Janaína Garcia lembrou acerca 21 

da reunião plenária do Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BC&T, agendada para o dia 05 22 

de agosto de 2014. Salientou a importância da participação de todos os conselheiros, e pontuou a 23 

necessidade de maior envolvimento dos docentes do CCNH no BC&T, visto que este Centro é 24 

responsável por mais da metade da oferta dos cursos do BC&T. Solicitou a colaboração dos 25 

conselheiros em conscientizar os demais professores quanto à importância da leitura do projeto 26 

pedagógico e da participação da referida reunião plenária, a fim de uma melhor compreensão do 27 

contexto em que foram embasadas as mudanças apresentadas. Ordem do Dia: Prof. Ronei 28 

esclareceu sobre a exclusão do item “Aprovação da ata da 5ª sessão ordinária” decorrente de 29 

problemas técnicos da parte da secretaria. A ata constará na ordem do dia da próxima sessão. 1. 30 

Avaliações de estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: As avaliações de estágio 31 

probatório de vinte e quatro meses dos professores Fernanda Dias da Silva e Luiz Roberto 32 

Nunes, bem como a avaliação de estágio probatório de trinta meses do professor Gustavo Muniz 33 

Dias foram aprovadas por votação simbólica. 2. Regimento Interno da Comissão para Alocação 34 

de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa do CCNH - CALGP – relator Profª. Janaína Garcia: 35 

Profª Janaína apresentou seu relato. Prof. Ronei lembrou que o texto já esteve em discussão nas 36 

duas sessões anteriores, e salientou a importância do documento para os trabalhos da CALGP, 37 

com destaque para o dispositivo pelo qual os laboratórios que não fornecerem as informações de 38 

produção solicitadas pela Comissãoserão considerados como espaço disponível para 39 

redistribuição de outros docentes e de outros Grupos de Pesquisa. Prof. Luciano questionou 40 

sobre a forma como será garantido o recebimento, pelos coordenadores, desta solicitação de 41 
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informações; Prof. Janaína informou que, além da solicitação que será enviada por e-mail pela 1 

CALGP, os coordenadores de laboratórios deverão atentar para o cronograma que estará 2 

disponível no site do CCNH. Profª Andrea questionou sobre a sugestão de o coordenador ser 3 

eleito pela própria CALGP. Profª Janaína e Prof. Ronei lembraram que, de acordo com a norma 4 

superior,  resolução ConsEPE nº 127, isso não é possível. O texto do regimento foi aprovado por 5 

unanimidade, em votação nominal. Dando prosseguimento à sessão, passou-se ao Expediente: 1. 6 

Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – PDC Cleiton Domingos Maciel – relator Prof. 7 

Luciano Puzer: o relator apresentou seu parecer, favorável à aprovação do pedido de 8 

cadastramento. Prof. Luciano propôs o encaminhamento do item à ordem do dia, secundado pela 9 

Profª Paula; proposta aprovada por unanimidade. Já na ordem do dia, o cadastro foi aprovado por 10 

votação simbólica. 2. Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – PDC Lígia Petrolini de 11 

Oliveira – relator Prof. Tiago Rodrigues: o relator apresentou seu parecer, favorável à aprovação 12 

do pedido de cadastramento. Profª. Paula propôs o encaminhamento do item à ordem do dia, 13 

secundada por Profª Janaína; proposta aprovada por unanimidade. Já na ordem do dia, o cadastro 14 

foi aprovado por votação simbólica. 3. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer e Prof. 15 

Mauricio Coutinho Neto: Prof. Luciano apresentou o esboço inicial de proposta para resolução 16 

que formalize a distribuição de carga didática entre os docentes deste Centro. Como o esboço 17 

inclui algumas referências sobre ações a serem adotadas pelas Coordenações de Cursos, Prof. 18 

Ronei sugeriu um debate com os coordenadores para verificar como tais ações podem ser 19 

operacionalizadas. Os conselheiros apontaram algumas sugestões para melhor clareza na 20 

redação. Profª Paula sugeriu que fosse referenciada a Resolução ConsEPE nº 100, e que se 21 

estabelecesse o fluxo de informações nas coordenações de cursos e o banco de créditos. O texto 22 

da resolução será revisado, contemplando as alterações sugeridas, e enviado por e-mail aos 23 

coordenadores de curso para consulta. O tema retornará no expediente da próxima sessão. 4. 24 

Moção do CCNH para a Reitoria, solicitando mais salas para docentes – relatora Profa. Paula 25 

Homem de Mello: Profª Paula expôs o texto atual da moção, anteriormente encaminhado aos 26 

conselheiros para análise e sugestões. Prof. Luciano propôs incluir uma declaração de que, a 27 

partir deste momento, todos os novos docentes ingressantes não serão alocados em salas já 28 

ocupadas por outro docente, e que novos espaços serão ocupados prioritariamente pelos 29 

professores que atualmente dividem salas, antes da alocação dos novos ingressantes. A proposta 30 

foi secundada por Prof. Rodrigo. Profª Paula referiu ter apresentado, na sessão de maio de 2014, 31 

a quantidade de salas necessárias para acomodar os professores já alocados em salas duplas e as 32 

contratações previstas: 21 no Câmpus São Bernardo e 46 no Câmpus Santo André. Salientou, 33 

também, que a questão da necessidade de alocação tem sido abordada sempre que possível nas 34 

tratativas com a Reitoria. Prof. Ronei lembrou que a decisão por salas docentes em duplas foi 35 

tomada pelo CCNH, juntamente com a decisão de se ter laboratórios no 5º andar ao invés de 36 

salas docentes. Considerando as várias implicações possíveis e a possibilidade de discutir a 37 

questão diretamente com a Reitoria na próxima sessão do Conselho, Prof. Luciano retirou sua 38 

proposta. O item foi elevado à ordem do dia, e a moção foi aprovada por unanimidade. O 39 

documento será encaminhado à Reitoria, com cópia aos conselheiros. 5.  Proposta para a criação 40 

de um Curso de Especialização (EaD) para a Formação Continuada de professores de Ciências e 41 

de Química – Prof. Anderson Orzari Ribeiro: Prof. Anderson apresentou, em linhas gerais, a 42 

proposta do curso de Especialização na modalidade de Ensino à Distância – EaD voltado a 43 
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docentes do Ensino Médio. Após apresentação do Curso pelo proponente, o tema foi 1 

encaminhado para a pauta da ordem do dia da próxima sessão, tendo sido indicado como relator 2 

do tema o Prof. Luciano Puzer. 6. ConsUni: Progressão funcional e Promoção da categoria de 3 

Professor Adjunto IV para professor associado – relator Prof. Ronei Miotto: Acerca das 4 

propostas de resolução em pauta no ConsEPE, Prof. Ronei salientou a necessidade de discussão 5 

no Conselho a fim de que os representantes possam apresentar na reunião do ConsUni um 6 

parecer mais alinhado com as aspirações do Centro. Solicitou que as manifestações sejam 7 

enviadas ao e-mail da Direção8. RTI / FAPESP – Ana Carolina T. Assis: Prof. Ronei informou 8 

que o processo foi assumido pela direção do Centro, juntamente com a Divisão Administrativa e 9 

a Secretaria do Centro, visto a CALGP estar em processo de elaboração de seu Regimento 10 

Interno. Foi realizada uma consulta junto aos professores por meio de formulário eletrônico, após 11 

a qual foram feitas reuniões entre os demandantes e a Prefeitura Universitária para verificar os 12 

itens que poderiam ser absorvidos pela própria UFABC e, portanto, excluídos da lista; e as 13 

demandas a serem atendidas por meio da Reserva Técnica Institucional – RTI/FAPESP foram 14 

consolidadas. Parabenizou os dois setores pelo ótimo trabalho realizado. Carolina apresentou o 15 

resultado do trabalho para cada solicitação. Foi proposto o encaminhamento de todos os 16 

processos à CALGP para uma análise cuidadosa e apresentação de parecer ao Conselho no prazo 17 

de 30 dias, para avaliação e posterior encaminhamento à pauta na ordem do dia. Com relação à 18 

RTI/FAPESP 2013/2014, há uma demanda de aquisição de gases no valor de R$ 240.000,00; 19 

entretanto, a RTI anterior apresenta um remanescente no valor aproximado de R$ 100.000,00 já 20 

destinado para esta finalidade e aprovado pela FAPESP. Foi proposto prorrogar a vigência da 21 

RTI anterior, utilizando o valor para a aquisição de cilindros quando a central de distribuição de 22 

gases estiver pronta, ou readequar o recurso de RTI atual para que a Central de Gases seja 23 

implementada até o fim do ano. Concordou-se em prorrogar a vigência da RTI anterior, desde 24 

que não haja prejuízos para a execução do projeto 2014/2015. Prof. Ronei salientou o não 25 

recebimento, pela direção, dos planos pedagógicos dos cursos – PPCs – da Licenciatura em 26 

Ciências Biológicas, da Licenciatura em Física e do Bacharelado em Física para análise até a 27 

data desta sessão. Prof. Rodrigo lembrou que a reunião para avaliação está prevista para outubro 28 

de 2014, havendo tempo para análise e relatoria. Foi agendada a continuação desta sessão para o 29 

dia 25 de agosto de 2014, por não ter havido tempo suficiente para discussão dos itens 7. 30 

Resolução para aprovação de cadastro de pesquisador doutor colaborador – PDCs e 9. 31 

Alocação de laboratórios de pesquisa, para possibilitar a avaliação dos PPCs pendentes e para 32 

não prejudicar a agenda da 7ª sessão ordinária do ConsCCNH. Nada mais havendo a declarar, o 33 

presidente deu por encerrada a sessão às 18h00, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a 34 

presente ata. 35 
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