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Sinopse da sessão ordinária nº 08/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 8ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 13 de outubro, às 14h00, 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto comunicou, com base no informado em reuniões com a 

Reitoria, que a Universidade teve seu orçamento em investimentos e custeio reduzido para o 

próximo ano, o que terá impacto significativo para 2015. 

2. Atualizou o Conselho acerca da reunião realizada em 26 de setembro com a 

Reitoria e outros gestores para tratar das obras de expansão da UFABC e novos cursos.  

3. Apresentou um demonstrativo da utilização de verbas do CCNH para 

custeio de diárias e passagens de docentes e colaboradores, acrescentando que a verba para este 

ano está praticamente esgotada.  

4. Informou sobre a realização do III Workshop da Química, que contou com o 

apoio da Divisão Acadêmica do CCNH. 

5. Sobre a banca do Edital 53/2014, acresceu que os nomes sugeridos para 

complementarem a banca foram aceitos pela área. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Profª. Janaína Garcia comentou sobre a transposição da verba da RTI-

FAPESP , antes destinada à construção de uma câmara fria para Sto. André para a instalação do 

equipamento de Ressonância Magnética Nuclear (RMN).  

2. Prof. Tiago Rodrigues questionou o fato de os assuntos da CALGP serem 

relatados pela presidente da referida Comissão Assessora do Conselho. A Direção destacou que a 

presidente da CALGP comparece ao Conselho como representante do órgão, não como parte 

interessada. 

3. Prof. Eduardo Borba informou acerca do 1º Workshop de Pós-Graduação 

em Evolução e Diversidade, a ser realizado entre os dias 16 e 17 de outubro de 2014. 
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Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação da ata da sessão anterior: Ata aprovada após correção de um 

item, com duas abstenções (Profª Luciana Paulino e Leonardo Lira) 

2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Aprovadas 

por votação simbólica.  

3. 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 por ausência justificada do relator. 

 

Expediente: 

 

1. Solicitação de afastamento para pós-doutoramento – Prof. Sergio Daishi 

Sasaki – relator Prof. Eduardo Borba: Foi apontado que o período de afastamento solicitado 

excede em quatro dias o determinado no Art. 5º da Res. ConsCCNH 03/2012. O item foi 

encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte. 

2. Ratificação das Bancas dos Editais de Concursos da Área de Física: Edital 

nº 047/2014 – Física/Física das Partículas Elementares e Campos e edital nº048/2014 – 

Física/Física Experimental de Altas Energias - relator Leonardo Lira: O relator informou acerca 

da aprovação realizada em caráter ad referendum pela Direção devido ao prazo exíguo. O item 

foi encaminhado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.  

3. Necessidade de contratação de professores visitantes para a área de Química 

– relator Prof. Vani Xavier: o item foi encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. 

4. Normas para credenciamento e descredenciamento de docentes no curso de 

Licenciatura em Química – relator Prof. Paulo Ávila: Foram sugeridas alterações ao texto. O 

item foi encaminhado à ordem do dia da sessão seguinte, e terá por relator o Prof. Tiago 

Rodrigues. 

5. Proposta de colaboração técnico-científica com a Sociedade Catalítica 

Consultoria Química LTDA e eventual celebração de TCTC. Interessado Prof. Dalmo Mandelli 

– relator Prof. Wagner : o item foi encaminhado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

6. Atividade externa de professores – relator Leonardo Lira: O relator deu 

ciência aos conselheiros da autorização da Direção para as atividades externas dos professores 

Marinê de Souza Pereira, Fúlvio Rieli Mendes, Paula Priscila Braga e Antonio Sérgio Kimus 

Brás, analisadas com base no Item nº9 da Resolução Consuni nº135 e no artigo 21, inciso VIII da 
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Lei 12772/2012, O processo relacionado à atividade externa do professor Antonio Sérgio Kimus 

Brás será incluído futuramente na pauta deste Conselho, após regularização de pendência de 

documentação e parecer favorável da Comissão Permanente de Convênios (CPCo).   

7. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer: Item retirado de pauta 

por ausência justificada do relator.. 

8. Alteração de composição da CALGP – relator Profª Janaína Garcia: 

Prof.Wanius José Garcia da Silva foi indicado como representante da Física na CALGP. Item 

elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

9. Alocação de laboratórios de pesquisa – relatora Profª Janaína Garcia: a 

relatora atualizou sobre as demandas pendentes de alocação de docentes em laboratórios de 

pesquisa e sobre o laboratório multiusuário. O item foi encaminhado à pauta do expediente da 

sessão seguinte.  O Prof. Wagner Carvalho concordou em relatar a elaboração das normas para 

utilização dos equipamentos de laboratório multiusuário. 

10. Resposta ao Ofício PRM/SBC-SPGABPRM1 – SSZ nº 1586/2014 – relator 

Leonardo Lira: o relator informou acerca da resposta, encaminhada pela Direção do centro 

devido ao prazo exíguo estabelecido e pelo fato de a maioria dos conselheiros estarem em férias 

na ocasião. Os conselheiros parabenizaram o relator por seu trabalho na elaboração da resposta.. 

11. RTI-FAPESP – relator Prof. Ronei Miotto: Por falta de tempo hábil para a 

discussão foi convocada uma sessão extraordinária do Conselho do CCNH para discutir o tema 

no dia vinte de outubro às catorze horas. 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 


