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Sinopse da sessão ordinária nº 07/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 7ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 01 de setembro, às 14h00, 

na sala 312-3, bloco A, câmpus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto informou sobre a aprovação da prorrogação do projeto 

da Reserva Técnica Institucional (RTI) FAPESP 2012/2013 por mais doze meses, sem ônus. 

2. Comunicou a prorrogação do prazo dos convênios da Profª Luciana 

Paulino com a empresa L’Oreal e do Prof. Wendel Alves com a STC Silicones. 

3. Informou sobre a indicação do Prof. Carlos Alberto Silva como substituto 

durante eventuais afastamentos da vice-diretora. 

4. Informou sobre a distribuição, realizada por sorteio, de salas vacantes no 

Bloco B. Os professores Herculano Martinho, Hueder Oliveira e Valery Shchesnovich foram os 

contemplados. 

5. Comunicou acerca da criação de duas Superintendências: de Gestão de 

Pessoas – SUGEPE e de Obras;  

6. Informou sobre reunião na qual serão apresentadas as novas funções da 

Divisão Administrativa e Divisão Acadêmica do Centro, e haverá também uma discussão com as 

áreas sobre a contratação de professores titulares e os perfis desejados, para encaminhamento à 

Reitoria. 

7. Comentou sobre a existência, informada pela Secretaria Geral, de um 

banco de professores equivalentes para professores substitutos e visitantes, num total de cento e 

sessenta vagas.  

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Profª. Janaína Garcia lembrou sobre a plenária do Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia – BC&T, agendada para o dia 02 de setembro de 2014 às 14h00. Enfatizou a 

necessidade de maior participação dos docentes do CCNH nas discussões destas plenárias.. 
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Ordem do Dia:  

 

1. Apresentação da Reitoria – Prof. Klaus W. Capelle: Prof. Klaus enfatizou 

a intenção da reitoria em ampliar canais de comunicação com os Centros – o objetivo principal 

de sua participação nesta sessão do ConsCCNH. O reitor respondeu a questionamentos dos 

conselheiros sobre assuntos diversos. Salientou sua permanente disponibilidade para a 

interlocução com o Conselho em sessões futuras. 

2. Aprovação das Atas da 5ª e 6ª sessões:. Ata aprovada com uma correção e 

uma abstenção (Prof. Célio). A ata da 6ª sessão foi aprovada por unanimidade. 

3. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Foram 

aprovadas por votação simbólica as avaliações em estágio probatório de doze meses dos 

professores Breno Arsioli Moura, Gabriel Teixeira Landi, Giselle Watanabe Caramello, Bruno 

Lemos Batista e Fernanda Franzolin; de vinte e quatro meses dos professores Sérgio Henrique B. 

Souza Leal, Marília Mello Pisani e Anderson de Araújo; e de trinta meses dos professores 

Alexandre Zatkovskis Carvalho, Camilo Andrea Angelucci, Nathalia de Setta Costa, Cibele 

Biondo e Leticie Mendonça Ferreira. 

4. Proposta para a criação de um Curso de Especialização (EaD) para a 

Formação Continuada de professores de Ciências e de Química – relator Prof. Luciano Puzer: 

Item retirado de pauta. 

5.  Alocação de laboratórios de pesquisa – relatora Profª Janaína Garcia: Foram 

aprovadas, com uma abstenção, as alocações voluntárias dos professores Márcio Silva no 

laboratório L407-3 e Hueder Oliveira no laboratório L203-3. A alocação dos professores Artur 

Keppler, Fernando Bartoloni e Luiz Ciscato no Lab. 505-3 foi aprovada por unanimidade. A 

alocação dos professores de Filosofia no laboratório didático seco localizado no Bloco Zeta 

(SBC) foi aprovada por unanimidade. 

 

Expediente: 

 

1. Solicitação de afastamento para pós-doutoramento – Prof. Camilo 

Angelucci – relator Prof. Rodrigo Cunha: o item foi encaminhado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

  

2. Bancas da Física – Editais nº 46, 47, 48 e 53/2014 : o item foi encaminhado 

à ordem do dia. Foram aprovadas as indicações de bancas dos editais 46, 47 e 48/2014. Foi 

proposta nova indicação para a banca do Edital 53/2014, a qual foi aprovada desde que a área do 

Edital concorde com a indicação dos novos nomes.  

 

3. Proposta para a criação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

História – relatora Profª Márcia Alvim: item relatado pela presidência. O ConsCCNH 
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manifestou-se favoravelmente à criação do curso. O item será retornado em uma ocasião 

posterior, quando o projeto estiver mais desenvolvido. 

 

4. ConsUni: Progressão funcional e Promoção da categoria de Professor 

Adjunto IV para Professor Associado – relator Prof. Ronei Miotto: o item foi retirado de pauta. 

 

5. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer e Prof. Mauricio 

Coutinho Neto: o item foi retirado de pauta. 

 

6. Atribuição didática da Profª Adelaide Faljoni-Alário – relator Prof. Ronei 

Miotto: foi aprovada por unanimidade a dispensa de carga didática da docente durante o período 

de desempenho de sua função como Coordenadora de Área Interdisciplinar na CAPES. 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 


