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Sinopse da sessão ordinária nº 02/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 17 de março, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. O Prof. Ronei Miotto informou acerca de solicitação para realização de reunião 

entre o Conselho do CCNH e o Reitor. O encontro ficou definido para se realizar no início da 

próxima sessão ordinária; 

2. Comentou sobre a realização de auditoria interna nos centros no ano de 2014; 

3. Informou acerca da prorrogação do afastamento internacional do professor 

Alexsandre Lago; 

4. Mencionou a possibilidade de abertura de concursos para a contratação de 

professores titulares; 

5. Informou acerca do desenvolvimento de plano de capacitação para os técnicos-

administrativos pela UFABC e da iniciativa do CCNH;  

6. Informou que o relatório de gestão e o orçamento de 2015 serão discutidos na 

próxima sessão. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. O Prof. Célio Moura informou que os representantes técnico-administrativos da 

Comissão Assessora de Comunicação do CCNH Fernando Pablos e Ana Crivelari deverão ser 

substituídos por terem saído do CCNH;  

2. O Prof. Luciano Puzer informou acerca da necessidade de discutir a questão do 

banco de créditos. Ficou acertado que o professor Luciano será o relator do assunto na próxima 

sessão; 

3. O Prof. Ronei Miotto solicitou a promoção à ordem do dia do item do 

expediente que versava sobre a proposta de abertura de concurso para professor visitante em 

Ensino de Filosofia, sendo acatado. 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Proposta de abertura de concurso para professor visitante em Ensino de 

Filosofia – relator Prof. Ronei Miotto: a proposta foi aprovada por unanimidade; 

2. Aprovação das atas da 1ª sessão ordinária de 2014 e continuação da 1ª sessão 

ordinária de 2014 – relator Prof. Ronei Miotto: o item retornará à pauta da próxima sessão; 
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3. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: foram 

aprovados os relatórios de estágio probatório dos professores: Gustavo Morari do Nascimento; 

Cristiane Negreiros Abbud Ayoub; Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis; Alexandre Zatkovskis 

Carvalho; Artur Franz Keppler; Camilo Andrea Angelucci; Cibele Biondo; Gustavo Muniz Dias; 

Humberto Fonseca Mendes; Leticie Mendonça Ferreira; e Luiz Francisco Monteiro Leite ; 

4. Substituição de membros da Comissão para Alocação de laboratórios para os 

grupos de pesquisa do CCNH – CALGP relator Profa. Luciana Paulino: aprovadas as 

substituições de Daniel Pansarelli por Anastasia Guidi Itokazu, como representante titular do 

Bacharelado em Filosofia, e Mirian Pacheco por Fernanda Franzolin, como representante titular 

das Licenciaturas; 

5. Recomendação coordenador do centro em câmpus avançado – relatora Andréia 

Silva: aprovada com uma alteração e por unanimidade a recomendação do Conselho do CCNH 

para a Reitoria sobre a criação do cargo de coordenador de câmpus; 

 

Expediente: 

 

1. Cadastro de PDC Fábio Tescarolo – relatora Luciana Paulino: encaminhado à 

ordem do dia, o cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador de Fábio Tescarolo foi aprovado 

por unanimidade; 

2. Alocação das salas de SBC – relator Prof. Ronei Miotto: fica acordado que o 

critério para alocação de novos professores em gabinetes de trabalho será o da auto-organização; 

3. Banca do concurso de Química edital 102/2013 – relatora Janaína Garcia: 

banca passada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

4. Edital de Cosmologia/Astrofísica – relator Prof. Célio Moura: passado à ordem 

do dia, o edital foi aprovado por unanimidade; 

5. Adaptação de espaço para o corpo técnico-administrativo – relator Prof. Ronei 

Miotto: passada à ordem do dia, a adaptação de espaço foi aprovada por unanimidade; 

6. Minuta de Resolução do ConsUni que normatiza a colaboração esporádica e 

eventual dos docentes em regime de dedicação exclusiva (RDE) em assuntos de suas 

especialidades – relatora Profa. Paula Homem de Mello: a direção recebeu as sugestões dos 

conselheiros. O assunto voltará à pauta após normatização do conselho superior; 

7. Crédito para professor que elaborar material de apoio para disciplina que não 

ministra e recomendação do conselho para a CPPD: item não tratado por falta de relator. 

   

 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

 

 


